
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Geachte Voorzitter,  

 

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

27&28/11/2018. 

 

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:  

 Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van 

de inspecties en de aanbevelingen  

 Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende 

boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure 

 De controletabellen per begunstigde  

 

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw 

inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. 

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), 

Dienst Inspectie, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel. 
 

 

 

 

 

 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

    Brecht 

Gasthuisstraat 11 

2960 Brecht 
 

  Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

   Inspectiedienst POD MI  Datumkeuze. 

 

 Klik hier en typ gegevens.  3 

 Klik hier en typ kenmerk. 

  BRECHT/RMIB-KNI-GPMI/2018  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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1. INLEIDING 

 

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

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

sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. 

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

missie en gaan uit van de volgende visie ; 

 Controle op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke 

integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties 

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

 Kennis: door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het 

terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid 

inzake maatschappelijke integratie. 

 

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

doelstellingen;  

 Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering 
aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW’s.  

 Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW’s op 

boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de 

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

 Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en 

armoedebestrijding te optimaliseren.  

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

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

een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

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

 Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 

door de Regering werd besloten.  

 

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

 Respect 

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid  

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Diversiteit  

 Openstaan voor verandering  

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

(http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding). 
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2. INSPECTIES 

 

 Omschrijving Jaar 
Uitgevoerde 

controle 

Bijlage 

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

medische kosten 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: controle van de sociale dossiers 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2012: boekhoudkundige controle 
2014-2016 

Bijlage 4: controle van de toelagen, 

Wet van 26/05/2002 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

6 Fonds voor Participatie en Sociale Activering 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

8 De behandeling van de knipperlichten 2015-2016 
Bijlage 8: Controle van de 

knipperlichten 

9 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: controle van de GPMI toelagen 
2017 

Bijlage 9: controle van de specifieke 

toelagen GPMI 

 

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

brief. 

 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 

 

De inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd 

werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. Deze stukken 

waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. 

De inspecteur heeft de controles in goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren.  

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

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

informatie verschaft.  

 

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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Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Er werd vastgesteld dat het OCMW enerzijds eventueel te weinig subsidies ontving en 

anderzijds te veel subsidies ontving daar geïnde ontvangsten niet werden overgemaakt aan 

de POD MI. 

 

Mogelijke oorzaken van de eventueel te weinig ontvangen subsidies kunnen zijn (dit is een 

niet-exhaustieve lijst): 

 Het OCMW heeft bepaalde toelagen niet aangevraagd 

 Het OCMW heeft voor bepaalde dossiers de verkeerde categorie leefloon  

aangevraagd  

 Het OCMW heeft niet of niet correct gereageerd op foutcodes 

 Bepaalde bedragen kunnen foutief geboekt zijn (bijvoorbeeld een dossiers 

equivalent leefloon staat geboekt op het leefloonartikel of bijvoorbeeld een art.60 

staat geboekt op het artikel leefloon) 

 Bepaalde bedragen kunnen in een andere periode geboekt zijn in het OCMW en/of 
bepaalde bedragen kunnen in een andere periode verwerkt zijn bij de POD MI 

 Er werden vorderingen doorgegeven in plaats van geïnde ontvangsten 

 

De doorgave naar de POD MI toe gebeurde in de gecontroleerde periode niet 

transparant. 

Dit werd reeds bij de controle uitgevoerd in 2013 opgemerkt.  

Voor sommige dossiers gaf het OCMW de geïnde ontvangsten op de juiste manier door 

(via formulier D), voor andere dossiers werden geïnde ontvangsten niet overgemaakt en 

voor nog andere dossiers deed het OCMW aan compensaties. Dit laatste betreft een 

verkeerde manier van doorgave van ontvangsten, namelijk door met terugwerkende 

kracht de toelagen stop te zetten. Op deze manier verliest het OCMW ook extra 

toelagen (bijvoorbeeld extra toelage GPMI of personeelskosten).  

Er wordt aangedrongen dat het OCMW intern de nodige bijsturingen doet opdat voor alle 
dossiers de geïnde ontvangsten op de correcte manier doorgegeven worden aan de POD 

MI. 

 

De behandeling van de knipperlichten 

 

Naar aanleiding van deze controle was het de bedoeling dat het OCMW nakeek of er nog 

iets gedaan moest worden aan dossiers met een nog openstaand knipperlicht. Hoewel het 

OCMW deze controle voorbereidde werd er onvoldoende nagekeken of er nog acties 

moesten ondernomen worden. 

Er waren in casu een aantal terechte knipperlichten nog aanwezig die nog niet op 
voldoende wijze aangepakt werden door het OCMW. 

 

Voor dossiers waarvoor een terugvordering lopende is moet niet gewacht worden om 

geïnde bedrage over te maken aan de POD MI totdat het volledig bedrag ontvangen werd 

door het OCMW. 

 

Een code 2 (terugvordering lopende, bedrag nog niet ontvangen) wordt enkel aanvaard als 

er een terugvorderingsbeslissing is én een boeking van de vordering. 
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Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de GPMI toelagen 

 

Via het uniek jaarverslag gaf het OCMW aan de extra toelagen aan te wenden voor 

bestaande personeelsleden, terwijl de subsidie bij voorkeur aangewend wordt om nieuw 

personeel (maatschappelijk werkers) te engageren. De introductie van de nieuwe GPMI-

reglementering vereist namelijk een nauwe opvolging van de begunstigden.  

 

Het OCMW hanteert recent een formele sociale balans. Deze is echter sterk gericht naar 

opleiding, tewerkstelling, … terwijl andere levensdomeinen weinig aan bod komen.  

Bij de opmaak van een GPMI moet er stilgestaan worden bij het feit dat een GPMI dient 

om de maatschappelijke integratie te bevorderen. Hoewel opleiding en tewerkstelling 

hierbij van cruciaal belang zijn, is het echter tevens zo dat er personen zijn die ver staan 
van de arbeidsmarkt. Voor deze personen moet er dus eerst gefocust worden op andere 

zaken (levensdomeinen) die van belang zijn voor hun maatschappelijke integratie. Het gaat 

meestal om noodzakelijke voorwaarden die eerst moeten vervuld worden vooraleer er 

gefocust kan worden op opleiding en tewerkstelling. In dit kader werd aan het OCMW 

een goede praktijk van een ander soort sociale balans overgemaakt. 

Er wordt gevraagd voor alle dossiers waarvoor het GPMI-contract vanaf 01/01/2019 

verlengd moet worden te voorzien van een sociale balans en de uitkomst hiervan te 

verwerken in de GPMI’s.  

 

Het GPMI moet opgevat worden als een contract. Voor periodes zonder een geldig GPMI 

kan er nooit een extra toelage zijn. Om deze reden zijn er in 6 van de 15 dossiers 

(gedeeltelijke) terugvorderingen van de extra toelage. Administratief gezien moet het 

OCMW de GPMI’s beter opvolgen. 

De extra toelage mag pas aangevraagd worden vanaf de eerste dag van de maand waarin 

GPMI werd opgesteld en getekend. Het is dan ook aangewezen vanaf deze datum een 

herzieningsbeslissing te nemen zodat de duurtijd van de extra toelage GPMI en de duurtijd 

van de beslissing leefloon parallel verlopen. 

Bij studenten werd soms de algemene extra toelage GPMI aangevraagd in plaats van GPMI-

student. Dit onderscheid is van belang gezien de theoretisch langere duurtijd van de extra 

toelage bij studenten.   

We verwijzen tevens naar de e-cho van 10/2017 waarbij de onderrichtingen omtrent de 

verlenging van de extra toelage uiteengezet worden. Deze verlenging moet namelijk 

gemotiveerd en beslist worden. Toelage-verlengingen zonder motivatie en/of beslissing 

hebben terugvordering van de extra toelage tot gevolg bij toekomstige controles. 

 

Het GPMI is een logische keten van sociale balans, het contract zelf en de evaluaties. 

Zaken die vermeld worden in een sociale balans kunnen als basis dienen voor het 

opstellen van het GPMI. Er kan gekozen worden voor bepaalde prioriteiten. Binnenin het 

GPMI moet er een evenwicht zijn tussen de engagementen van de cliënt en deze van het 

OCMW. Het is beter de engagementen te concretiseren, eerder dan standaard te  
vermelden “begeleiden bij nakomen afspraken” of “het uitbetalen van leefloon” (dit staat 

trouwens los van het GPMI en moet niet in een GPMI vermeld worden). De evaluaties 

tenslotte behandelen de voortgang betreffende deze engagementen.  

 

Het GPMI-student vermeldt een aantal wettelijk vereiste bepalingen niet altijd, zoals 

bijvoorbeeld alle nodige stappen doen om te bekomen dat de eventuele kinderbijslag en/of 

onderhoudsgeld aan betrokkene toekomt, het vermelden van de te volgen vorming en van 
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de instelling waar de vorming wordt gevolgd (zie art.21 van het Algemeen Reglement 

betreffende het RMI van 11/07/2002). GPMI-studentcontracten waarbij de nodige 

wettelijke vermeldingen ontbreken zijn vatbaar voor terugvordering van de extra toelage 
bij toekomstige controles. 

 
5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

In tegenstelling tot de vorige boekhoudkundige controle van het RMI vindt er nu wel een 

terugvordering plaats. Anderzijds is het bedrag dat het OCMW eventueel te weinig 

ontvangen heeft van dezelfde grootteorde als bij de vorige controle.  

 

Debriefing 

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van de adjunct financieel 

directeur en het hoofd sociale dienst. Dit gebeurde in een constructieve sfeer waarbij het 

OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen en waarbij er ruimte was tot het 

stellen van vragen. 

 

6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle 
Gecontroleerde  

Periode 

Eventueel 

te weinig  

ontvangen 

Terugvorderings- 

procedure 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

boekhoudkundige controle 
2014-2016 Zie bijlage 4 

Uit te voeren door 

uw diensten 

 

 
 
Te veel ontvangen toelagen  
 

 

 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2014-2016 €22.237,47 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

De behandeling van de 

knipperlichten 
2015-2016 Cf. bijlage nr. 8 Door onze diensten 

Op maandstaat 

11/2018 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

GPMI toelagen 

2017-2018 Cf. bijlage nr. 9 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

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 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 2014-2016 

 

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 
 

2014 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50%) € 94.156,11 € 14.338,41 

Leefloon (55%) € 82.429,21 
 Soc.integratieproject student(60%) € 24.733,84 € 1.684,72 

Soc.integratieproject student(65%) € 18.515,74 

 Project individuele integratie (70%): € 6.538,92 
 Project individuele integratie (75%): € 2.179,64 
 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 27.736,91 € 1.263,82 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 19.899,45 € 2.077,44 

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 3.269,46 

 Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode (omgekeerd 

teken) -€ 8.771,28 -€ 18.226,67 

2015 

  Leefloon (50%) € 8.291,43 € 11.104,96 

Leefloon (55%) € 254.766,26 € 11.934,19 

Soc.integratieproject student(60%) -€ 3.447,28 € 5.449,10 

Soc.integratieproject student(65%) € 42.679,84 € 1.389,01 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 55.652,79 € 2.987,02 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 27.588,19 € 26,37 

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 5.470,90 

 2016 

  
Leefloon (50%) 

 
€ 2.871,23 

Leefloon (55%) € 271.190,46 € 5.222,29 

Soc.integratieproject student(65%) € 39.103,07 € 207,77 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 86.820,09 
 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 32.000,07 
 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 5.737,74 
 Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode (omgekeerd 

teken) € 869,50 

 

   Regularisaties 2017 mbt controleperiode -€ 5.185,24 € 16.944,28 

Regularisaties 2018 mbt controleperiode € 50,83 

 TOTAAL € 1.092.276,65 € 59.273,94 
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Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de 

gecontroleerde periode:  

€ 1.092.276,65 – € 59.273,94= € 1.033.002,71 

 

1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

2014 Uitgaven Ontvangsten 2014-2016) 

Leefloon (50% - 65%) € 197.001,57 € 83.045,41 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 40.827,32 € 731,44 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 24.495,00 € 3.336,86 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 19.726,10 € 8.618,43 

Ontvangsten betreffende vorderingen van voor 2014 

 

€ 4.648,81 

Project individuele integratie (70%): € 8.718,56 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 3.269,46 
 2015 

  Leefloon (50% - 65%) € 262.670,37 

 Soc.integratieproject student(60%-75%) € 42.765,28 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 54.770,80 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 39.559,93 
 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 6.560,72 

 2016 

  
Leefloon (50% - 65%) € 263.912,39 

 Soc.integratieproject student(60%-75%) € 47.083,03 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 88.580,12 
 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 35.842,06 
 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 8.050,80 

 

   TOTAAL € 1.143.833,51 € 100.380,95 

 

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

€ 1.143.833,51- € 100.380,95 = €1.043.452,56. 

 

1.2 Vergelijking van de totalen 
 

2014-2016 

Cijfers  

POD MI 

(in EUR) 

Cijfers  

OCMW 

(in EUR) 

Verschil  

(in EUR) 

Verschil 

in % 

Uitgaven  1.092.276,65 1.143.833,51 51.556,86 4,72 

Terugvorderingen  59.273,94 100.380,95 41.107,01 69,35 

Netto-uitgaven  1.033.002,71 1.043.452,56 10.449,85 1,01 

 

Indien het verschil in de uitgaven kleiner is dan 1% in het nadeel van de POD MI en het verschil in 

de terugvorderingen is groter dan 10% in het nadeel van de POD MI: enkel de tergvorderingen 

zullen afgepunt worden.  
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2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS 
 

2.1 Analyse van de uitgaven 
 

Niet afgepunt. 

 

2.2 Analyse van de terugvorderingen 
 

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelage per begunstigde in 

controletabel 4C. 

 

Een te veel ontvangen toelage van €22.237,47 zal bijgevolg door onze diensten worden 
teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend. 

  

3. CONCLUSIE  
 

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen voor maximaal €10.449,85 (aan 

100%). 

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

de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten 
bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002) 

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

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

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

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

 

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

€22.237,47 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u 

een gedetailleerde beschrijving. 

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden. 

 

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van toelagen is, 

behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.  

Voor maximaal  €10.449,85 (aan 100%) kan het OCMW nog correcties overmaken 

(formulieren B) tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven. 

  

mailto:vraag@mi-is.be
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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 

corresponderen met de realiteit. 

 

1. ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN 

 

Alle knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2016 die nog openstonden 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. 

 

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 niet steeds 

correct waren. 

Dit kan erop wijzen dat:  

 De feedbackcodes werden verkeerd geïnterpreteerd en/of verkeerd toegepast door 

uw medewerkers. 

 De formulieren foutief worden ingevuld door uw medewerkers. 

 

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

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

worden voor de bepaalde periode ingehouden.  

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

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

ontvangen.  

 

Deze rechtzettingen dienen te gebeuren binnen de 3 maand na ontvangst van het rapport.  

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

(wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode in te dienen. De POD MI sluit de 

gecontroleerde jaren tot en met 2016 af betreffende het RMI. Het verkrijgen van toelagen is, 

behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.   
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BIJLAGE 9 

CONTROLE VAN DE GPMI_SUBSIDIE – WET VAN 26/05/2002 

PERIODE 2017 

 

De controle werd op twee niveaus uitgevoerd: 

 

 controle van het uniek jaarverslag: deze controle bestaat uit een vergelijking van de 

gegevens opgenomen in de rekeningen van het OCMW met de gegevens van het 

aan de POD MI bezorgde uniek jaarverslag. 

- Indien de subsidie geheel of gedeeltelijk verantwoord is onder het luik 
personeelskosten, werden zij gecontroleerd. 

- Indien de subsidie minstens gedeeltelijk verantwoord is, via de financiële 

tussenkomsten toegekend aan de begunstigden, werd een steekproef hiervan 
gecontroleerd.  

- Indien de subsidie minstens gedeeltelijk verantwoord is, via de financiële 

tussenkomsten toegekend aan derden, werd een steekproef hiervan 

gecontroleerd.  

- Indien de subsidie minstens gedeeltelijk verantwoord is, via andere uitgaven, 
werd een steekproef hiervan gecontroleerd.  

 

 controle van het GPMI: deze controle bestaat uit een kwalitatief nazicht van de inhoud 

van het GPMI en van de documenten die erop betrekking hebben.  

 

1. CONTROLE VAN DE AANGIFTE IN HET UNIEK JAARVERSLAG 

 

1.1 Boekhoudkundige vergelijking 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van €21.355,79.  
 

 
Aangifte Uniek 

jaarverslag 
OCMW-rekeningen 

Gerechtvaardigde subsidies via de 

personeelskosten 
€29.133,75 €22.963,85 

Gerechtvaardigde subsidies via de financiële 

tussenkomsten toegekend aan de begunstigden 
0 0 

Gerechtvaardigde subsidies via de financiële 

tussenkomsten toegekend aan derden 
0 0 

Gerechtvaardigde subsidies via andere uitgaven 0 0 

Subsidies overgedragen naar het volgende jaar 0 0 

Eventuele ontvangsten 0 0 

Netto (gerechtvaardigde/overgedragen 

subsidies – ontvangsten) 
€29.133,75 €22.963,85 
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1.2 Controle van de personeelskosten: 

 

U vindt het detail van deze controle per personeelslid dat tewerkgesteld is bij dit fonds in 

controletabel nr. 9A. 

 

Aangegeven subsidies voor de personeelskosten: €29.133,75 

Recht op een subsidie van €21.355,79 

Goedgekeurde personeelskosten na de controle: €22.963,85 

Terug te vorderen verschil: €0 

 

2. CONTROLE VAN HET GPMI 

 

Een steekproef van 15 GPMI’s werd gecontroleerd.  

 

Drie punten werden grondiger bestudeerd:  

- De voorafgaande aanwezigheid van een analyse van de noden en van de troeven van 
de begunstigde.  

- De beschrijving van de doelstellingen en verbintenissen van de belanghebbenden van 

het GPMI (begunstigde - OCMW - derde, indien nodig)  

Deze doelstellingen en verbintenissen moeten logischerwijze leiden tot besluiten van 

de voorafgaande analyse van de noden en troeven en moet in de tijd bepaald zijn. 

Deze voorafgaande analyse van de noden en troeven werd dus eveneens onderzocht. 

- De inhoud van de eventuele avenanten aan het GPMI. 

- De afwezigheid in een latere fase van evaluaties van het project. Zij moeten de stand 
van zaken overnemen van de in het GPMI vastgelegde doelstellingen. 

De evaluaties van de GPMI studenten moeten eveneens voldoen aan de wettelijke 

verplichtingen in verband met hun statuut (aanvraag studietoelage, werk zoeken 

tijdens de periodes die overeenkomen met de studies, …)  

 

U vindt het detail van deze controle in controletabel nr. 9E. 

 

3. BESLUITEN 

 

3.1 Controle van het uniek jaarverslag 

 

Via de controle kan worden vastgesteld dat de door het OCMW voorgelegde uitgaven voor 

het jaar 2017 betoelaagbaar waren.  

 

3.2 Controle van het GPMI  

 

Voor bepaalde GPMI  waren er opmerkingen/aanbevelingen.  

U vindt het detail van deze controle in controletabel nr. 9E. 

 

De lijst van dossiers waarvoor verbeteringen worden aangebracht door onze diensten is 

vermeld in controletabel nr. 9E. 
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