
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 7 

september 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  

DUFFEL 

Gemeentestraat 21 

2570 DUFFEL 

 

  Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

   Inspectiedienst POD MI   

 

   4 
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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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INSPECTIES 

 

 Omschrijving Jaar 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 

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 
2015-2016 

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 

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 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

 

 

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

brief. 

 

 

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 uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren.  

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

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

informatie verschaft.  

 

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, controle van de sociale dossiers 

Algemene opmerking Sociale Balans;  

in een aantal van de gecontroleerde dossiers werd geen sociale balans opgemaakt.  

De Omzendbrief van 12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: “Het 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. De 

prioriteiten vastgelegd in het GPMI vormen de basis voor de evaluaties. Indien nodig moet 

het GPMI aangepast worden, eerder dan mogelijk te snel sancties toe te passen. Deze 

aanpassing van het GPMI kan als bijlage bij het GPMI gevoegd worden. De aanwezigheid 

van de sociale balans is een belangrijk element betreffende het behouden van de 10% extra 

toelage voor een GPMI-dossier.” 

 

Verschil tussen sociaal onderzoek en sociale balans: 

Via het sociaal onderzoek, in het kader van een RMI-aanvraag, kan worden nagegaan of de 

aanvrager beantwoordt aan de 6 toekenningsvoorwaarden van het recht op 

maatschappelijke integratie (namelijk meerderjarig zijn, in België verblijven, Belg zijn of 

beantwoorden aan de nationaliteitsvoorwaarden, niet voldoende bestaansmiddelen 

hebben, noch de middelen om ze te verwerven, bereid zijn om te werken, behalve om 

billijkheidsreden en tenslotte zijn rechten laten gelden op de prestaties die je kan genieten 

krachtens de Belgische en buitenlandse sociale wetgeving). 

De sociale balans zal verder gaan dan het onderzoek van dit recht en zal ervoor zorgen 

dat er extra informatie kan verzameld worden over de persoonlijke, sociale, 

administratieve en financiële situatie van de personen die steun vragen met als doel ervoor 

te zorgen dat de maatschappelijk werker een duidelijke diagnose kan opstellen over het 

bestaan van de nood aan steun en vervolgens actievoorstellen kan opstellen om hier iets 

aan te doen. 

De sociale balans kan zowel de vorm van een apart document aannemen of kan als 

onderdeel van het sociaal verslag ( het moet echter duidelijk zichtbaar zijn dat het hier om 

de sociale balans gaat met opname van de verschillende levensdomeinen). 
 

verlies dakloosheid: betrokkene werd aan 100% dakloze betoelaagd vanaf april 2014. De 

verhoogde toelage van 100 %  wordt toegekend gedurende een periode van ten hoogste  

twee jaar  aan een rechthebbende die zijn hoedanigheid van dakloze verliest. Verhoogde 

toelage 100% dakloze is blijven doorlopen tot maart 2018. Geen recht op verhoogde 

toelage voor de periode vanaf april 2016 tot en met maart 2018. De B formulieren 

werden tijdens de controle geregulariseerd door het OCMW. Het is belangrijk om de 

maandstaten van de POD steeds na te kijken om er zeker van te zijn dat de gevraagde 

toelagen werden bekomen en aan het correcte percentage.  
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Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Bij vergelijking van de boekhoudkundige cijfers van het OCMW en de betoelaging door de 

POD MI werd een verschil vastgesteld van 6.327,29€ (=0,95%) in het nadeel van de POD 

MI. Gezien het verschil minder dan 1% bedraagt in het nadeel van de POD MI zal hiermee 

geen rekening worden gehouden. Alle effectieve betoelaagde terugvorderingen werden 

aangegeven en verwerkt bij de POD MI. 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

Geen opmerkingen – het OCMW werkt correct in deze materie 

 

De behandeling van de knipperlichten 

Voor één dossier zal er een terugvordering gebeuren : de volledige toelage werd 

aangevraagd terwijl betrokkene heeft gewerkt – er kon geen loonfiche voorgelegd 

worden. De toelage voor deze periode zal ingehouden worden. Betrokkene heeft gewerkt 

tijdens de maand maart 2015 en dientengevolge te veel leefloon ontvangen. De toelage 

vanaf de maand maart 2015 zal ingehouden worden via Formulier C (stopzetting). Bij 

ontvangst van de loonfiche dient het OCMW een herzieningsbeslissing te nemen rekening 

houdende met inkomsten. Het OCMW dient een nieuw B formulier voor de maand maart 

2015 door te sturen met inkomsten en een nieuw B formulier vanaf april 2016 zonder 

inkomsten.. (zie bijlage 8). Opzoeking KSZ 

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

vanuit de KSZ beschikken (opgenomen in bijlage bij het Koninklijke Besluit van 14/03/2014 

betreffende het sociaal onderzoek), 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. 
 

 
 

DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

RMI dossiers : bij de vorige controle uitgevoerd in het jaar 2015 werd vastgesteld dat het 

OCMW over het algemeen correct werkt. 

 

RMI boekhouding :  bij de vorige controle uitgevoerd in het jaar 2016 werden alle dossiers 

afgepunt waarbij werd vastgesteld dat er geen toelagen te veel werden uitbetaald door de 

POD MI. Enkele dossiers in het jaar 2013 werden eventueel te weinig betoelaagd door de 

POD MI. Alle terugvorderingen werden aangegeven en verwerkt bij de POD MI. De 

maandstaten van de POD MI worden steeds nagekeken op verschillen met de uitgaven van 

het OCMW. Er kan dus gesteld worden dat het OCMW correct werkt in deze materie. 

 

Stookoliefonds : bij de vorige controle uitgevoerd in het jaar 2015 werd vastgesteld dat het 

OCMW over het algemeen correct werkt. 
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Debriefing 

 

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met de verantwoordelijke 

medewerkers van het OCMW. 

 

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 tekorten vast tijdens de controle. 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

De behandeling van de 

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

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

 

 

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de 

ontvangst van dit verslag te verzenden naar mi.inspect_office@mi-is.be 

Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een 

aanvaarding van de resultaten van de inspectie.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie: 

 

 

 

 

 

 

 

Rudi CRIJNS 

Diensthoofd Inspectiedienst 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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BIJLAGE 3 

CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET BETREKKING TOT DE WET VAN 26/05/2002 INZAKE 

HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET 

KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2017 

 

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 deze procedure werd toegepast voor de gecontroleerde 

dossiers. 

 

2. CONTROLE VAN 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. CONCLUSIE 
 

Uw centrum heeft de procedure met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie 

meestal nageleefd en heeft de wetgeving voor de gecontroleerde sociale dossiers op een 

correcte manier toegepast.  
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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 2015 – 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 

 

  Ontvangsten   Uitgaven   

          

  -42937,57   4.904,16 2015/2014 

      -738,26 2015/2014 

  -230,28   302,49 2015/2011 

      3.671,38 2016/2014 

      -6.117,06 2016/2014 

      -1.089,82 2016/2014 

          

          

2015         

        proj indiv integr 70% 

      85.207,66 pers nt ingeschr rr 

      33.950,58 dakloze 

      5.514,50 verhoogd bm 

  230,28   -302,49 LL 50% 

  42937,57   212.608,36 LL 55% 

        student 50% 

        student 55% 

          

2016         

      182588,93 pers nt ingeschr rr 

      14127,56 dakloze 

      7849,36 verhoogd bm 

  85129,11   230392,3 LL 50% 

      

 

LL 55% 

      739,47 student 55% 

        proj indiv integr 75% 

          

  58993,13   987,84 2017/2016 

  -37900     2017/2015 

          

          

          

          

Totaal: 106222,24   774.596,96 668.374,72 
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Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de 

gecontroleerde periode: 774.596,96 – 106.222,24 = 668.374,72€ 

 

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  

 

  Ontvangsten   Uitgaven   

          

          

2015         

  47229,11   351278,51 Leefloon 

      5514,5 installatiepremie 

      

 

  

2016     

 

  

  58.976,70   404700,69 Leefloon 

      6759,54 installatiepremie 

          

          

Totaal : 106.205,81   768.253,24 662.047,43 

 

 

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

768.253,24 – 106.205,81 = 662.047,43€. 

 

1.2 Vergelijking van de totalen 

 

POD MI 668.374,72   

O.C.M.W. 662.047,43   

verschil 6.327,29   

in % 0,95 < 1% 

 

 

2. CONCLUSIE  
 

Voor de gecontroleerde periode 2015-2016, werd volgend resultaat vastgesteld: 

 

het verschil is kleiner dan 1% : voor de te veel ontvangen toelagen zal er geen rekening mee 

worden gehouden. Dit wordt namelijk beschouwd als het bewijs van een goede 

administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op 

deze weg verder te gaan. 

 

 

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

behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.  
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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 

5910,25€ 5723,23€ 187,02€ 

 

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. 
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Uw centrum heeft 33 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef 

van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.  

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

Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd 

vastgesteld dat alle punten nageleefd werden door uw OCMW.  

 

 

3. CONCLUSIES 

 

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

verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.  

Aangezien de rekeningen van de gecontroleerde periode definitief zijn afgesloten, zal de 

eventueel niet-ontvangen subsidie die vermeld wordt onder punt 1 “boekhoudkundige 

controle” voor het gecontroleerde jaar niet meer kunnen worden aangevraagd bij onze 

diensten.  



 

 

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 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 grotendeels 

correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten.  

 

Voor één dossier wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel of 

gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor dit dossier wordt voor de 

bepaalde periode ingehouden.  

Indien er in dit dossier 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.  


