
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

23/09 en 29/10/2015. 

 

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  

Evere 

S. Hoedemaekerssquare 11 

1140 Evere 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   5 

   

  EVERE/W65B-RMID-RMIB-STOF-SFGE/2015  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be


2 
 

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: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2010-2011 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
2014 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2012 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
2013 

Bijlage 5: Controle van het 
stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2013 
Bijlage 7: Controle van de 

Energiefonds-subsidies 

 

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.  

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

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

informatie verschaft.  

De bewijsstukken die aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte 

manier te kunnen voorbereiden waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot 

verliep. 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per 

gecontroleerde materie. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Er werden vele verschillen vastgesteld in uitgaven bij de dossiers die afgepunt werden. Er 

werden een redelijk aantal dossiers geïdentificeerd waarvoor het OCMW subsidies 

aanvroeg, maar waar geen betalingen tegenover stonden. Er waren nog meer dossiers 

waarbij het OCMW wel betalingen heeft gedaan, maar geen of te weinig subsidies heeft 

ontvangen. Er kan besloten worden dat de opvolging tijdens de gecontroleerde jaren niet 

optimaal verliep. Eén en ander is te verklaren wegens de snelle opvolging van twee 

verschillende informaticaprogramma’s waarmee het OCMW moest werken. 

 

De gerealiseerde ontvangsten werden tevens niet doorgegeven aan de POD MI. Het is 

verplicht gerealiseerde ontvangsten van betoelaagde dossiers via formulier F over te maken 
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aan de POD MI. Ter herinnering: de datum invoege van het formulier F 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. 

Voorbeeld: op 22/01/2015 ontvangt het OCMW  € 1.000  voor een uitgekeerd equivalent 

leefloon van maart en april 2014. Het OCMW moet dan een formulier F opmaken met als 

datum invoege 1/01/2015 en referteperiode 1/3/2014-30/04/2014.  

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Er werd vastgesteld dat de dossiers op een uniforme manier worden samengesteld. De 

meerderheid van deze dossiers worden echter enkel jaarlijks herzien (zie ook punt 5 

Debriefing). 
 

Het is positief dat de sociale verslagen melding maken van afgelegde huisbezoeken, het 

consulteren van de KSZ, het binnenbrengen van allerlei bewijsstukken die nodig zijn om het 

RMI te onderzoeken. De meerderheid van deze bewijsstukken zijn ook terug te vinden in 

de dossiers. 

Procedureel is het zo dat ontvangstbewijzen, intakes, sociale verslagen, kennisgevingsbrieven 

allen aanwezig zijn in de dossiers. 

 

De volgende zaken werden opgemerkt in meerdere dossiers: 

1) Beslissing & kennisgeving beslissing: 

-De schriftelijke mededeling (kennisgeving) van de Raadbeslissing dient binnen de 8 dagen 

verstuurd te worden. In zeer veel gevallen wordt deze termijn (ruim) overschreden (zie ook 

punt 5 Debriefing). Dit was reeds een opmerking bij de vorige controle. Er wordt gevraagd 

snel het nodige te doen opdat de wettelijke termijn beter gerespecteerd zou worden; 

-Het is ook zo dat de informatie vermeld in de kennisgeving van de Raadsbeslissing 

onvolledig is in geval van toekenningen die geen aanvullend leefloon betreffen. Op de 

kennisgevingen moeten de toegekende categorie, het bedrag van de toegekende categorie 

evenals de berekeningswijze wanneer de bestaansmiddelen in aanmerking genomen worden, 

vermeld staan. De aanvrager moet ze kunnen begrijpen en de juistheid ervan kunnen 

controleren. Het bedrag van de toegekende categorie werd niet vermeld op toekenningen 

die geen aanvullend leefloon betreffen; 

-Het OCMW beslist soms om een beslissing uit te stellen. Een 'verdagen of uitstel' van de 

beslissing is strijdig met de wetgeving, de wetgever voorziet enkel een beslissing van 

toekenning, weigering of herziening. Indien het OCMW over onvoldoende gegevens 

beschikt om een beslissing te kunnen nemen, als gevolg van bijvoorbeeld gebrek aan 

medewerking van de aanvrager, of ontbrekende stukken die door de aanvrager niet tijdig 

werden ingediend, dient er een beslissing van weigering te worden genomen. 

Vanzelfsprekend kan hierbij wel vermeld worden dat deze beslissing met terugwerkende 

kracht (tot datum aanvraag) kan herzien worden op het moment dat alle informatie 

voorhanden is om een gefundeerde beslissing te nemen. 
 

2) Werkbereidheid:  

Het is positief dat er sinds ongeveer een jaar door het OCMW meer gerichte bewijzen 

voor de werkbereidheid worden gevraagd van de begunstigden. Deze werden echter niet 

altijd teruggevonden in de dossiers. Het OCMW moet deze situatie, indien nodig, grondiger 

opvolgen en niet te wachten tot de jaarlijkse herziening vooraleer betrokkene terug op te 

roepen. De voorwaarden om van het RMI te genieten moeten immers voldaan worden 
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tijdens de ganse periode van de steunverlening en niet enkel periodiek op het moment van 

de herziening. Het volgende werd verder vastgesteld in de gecontroleerde dossiers 

betreffende de werkbereidheid: 
-in veel gecontroleerde dossiers is de bewijslast naar werkbereidheid zwak. In de sociale 

verslagen moet er een verwijzing gevonden worden naar de werkbereidheid aangezien dit 

één van de toekenningsvoorwaarden is van het RMI. Een belangrijke doelstelling van het 

recht op maatschappelijke integratie is mensen te activeren. Het is dan ook logisch dat 

hieraan vanaf de toekenning voldoende aandacht wordt aan besteed. Aan de hand van het 

voorgelegde sociaal dossier moet nagegaan kunnen worden welke stappen hier werden 

genomen samen met de betrokkene (doorverwijzing naar cel tewerkstelling; voorleggen van 

sollicitatiebewijzen; regelmatige contacten met de maatschappelijk werker). Over de 

werkbereidheid was er bij de vorige controle ook reeds een belangrijke opmerking. Er 

wordt gevraagd de nodige aandacht aan dit aspect van het RMI te besteden en de 

bewijsstukken bij te houden in de dossiers. 

-de inschrijvingsbewijzen van Actiris zijn vaak niet aanwezig in het dossier voor een 

aaneensluitende periode. Volgens artikel 3§5 van de Wet van 26 mei 2002 moet de 

aanvrager, om het recht op maatschappelijke integratie te kunnen genieten, werkbereid zijn, 

tenzij gezondheids- of billijkheidsredenen dit beletten. Deze inschrijving is verplicht en dit 

voor de gehele periode dat er recht is op maatschappelijke integratie. In een heel aantal 

dossiers is er slechts een bewijs van drie maanden per jaar aanwezig. Dit was reeds een 

opmerking bij een vorige controle. Gelieve het nodige te doen opdat de dossiers blijk geven 

van een ononderbroken inschrijving als werkzoekende. 

- het is mogelijk om billijkheidsredenen in te roepen betreffende werkbereidheid. De 

dossiers maken hier nooit melding van. Het sociale verslag en de kennisgevingen moet deze 

billijkheidsreden vermelden en zo nodig motiveren. 

 

3) Dossiers met verhoogde toelagen: 

-GPMI-studenten: er werden regelmatig verhoogde toelagen aangevraagd terwijl betrokkene 

niet de hoedanigheid van student (meer) had (geen GPMI-student opgemaakt, of studies 

afgelopen). Voor deze dossiers wordt de verhoogde toelage teruggevorderd. Bovendien is 

het zo dat er niet systematisch door de begunstigde ondertekende geformaliseerde 

trimesteriële evaluaties (“bilans”) in het dossier aanwezig zijn. Er is geen voldoende weerslag 

van de wettelijk verplichte evaluaties (art. 15 van het AR van 11/07/2002), waardoor de 
inspectie niet kan vaststellen of deze evaluaties effectief werden uitgevoerd. De 

kwartaalevaluaties moeten geformaliseerd worden en aanwezig zijn in het dossier, 

ondertekend door de maatschappelijk werker en de betrokkene. De regelmatige 

afwezigheid van trimesteriële evaluaties (“bilans”) kunnen bij een volgende controle 

terugvordering van de verhoogde toelage tot gevolg hebben. 

- Ex-dakloze: het OCMW vroeg voor geen enkel dossier de verhoogde toelage van 100% 

ex-dakloze aan. Voor een aantal gecontroleerde dossiers kan het OCMW de verhoogde 

toelage alsnog aanvragen. Ter herinnering: deze verhoogde toelage kan aangevraagd worden 

voor een periode van twee jaar als betrokkene zijn situatie van dakloosheid verliest door 

een persoonlijke woning op het grondgebied van de gemeente te betrekken. Voor meer 

informatie zie de omzendbrieven op www.mi-is.be  

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Er is een goede opvolging van de RMI-subsidies. De effectief geïnde ontvangsten worden 

ook aangegeven aan de POD MI. Dit alles resulteerde in een relatief klein verschil tussen de 

netto uitgaven van de POD en de netto uitgaven van het OCMW. 

 

http://www.mi-is.be/
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Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Er werd een uniforme en correcte dossiervorming wat betreft de bewijsstukken vastgesteld 

tijdens deze controle. De onderzochte dossiers hadden allen recht op de stookoliepremie.  

 

Betreffende de volgende zaken is er nog een marge voor verbetering mogelijk: 

- het ontvangstbewijs voorziet geen specifieke rubrieken betreffende welke soort steun er 

wordt aangevraagd; enkel algemeen vraag RMI of een andere maatschappelijke 
dienstverlening (aide sociale). Het verdient de voorkeur ook andere steunrubrieken te 

voorzien, zoals stookoliepremie, dringende medische hulp, … ; 

-op het aanvraagformulier wordt zelden de categorie waartoe begunstigde behoort 

ingevuld; 

- de kennisgeving van de beslissing gebeurde in 7 van de 13 onderzochte dossiers buiten de 

wettelijke termijn van de 8 dagen. Het OCMW moet hier bijkomende aandacht besteden 

opdat de beslissingen binnen de voorziene wettelijke termijn aan de begunstigden 

overgemaakt worden. 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

Het wordt aanbevolen vanaf 1/01/2016 een apart artikelnummer te gebruiken voor het 

boeken van de steunverlening in het kader van dit Fonds. 

 

Bij drie dossiers (Raadsbeslissing genomen in januari 2014) heeft het OCMW kosten via het 

uniek jaarverslag 2013 aangegeven. Deze kosten hadden aangegeven moeten worden in het 

uniek verslag van 2014.  

 

Het OCMW voorzag voor de dossiers betreffende artikel 6 (onbetaalde rekeningen) in 

2013 een bedrag van €400 per dossier. De afrekeningsfactuur energie wordt als bewijsstuk 

bij het dossier gevoegd. Het OCMW neemt het saldo van de afrekening ten laste en betaalt 

dit aan de leverancier. Als er dan een gedeelte van de € 400 overblijft wordt dit 

rechtstreeks betaald aan de begunstigde, te beschouwen als in feite een terugbetaling van 

een gedeelte van de maandelijkse voorschotten. Deze werkwijze kan behouden blijven, 

onder volgende voorwaarden: 

1) Uit het onderzoek moet de noodzaak blijken: door bijvoorbeeld het geheel van 

uitgaven en inkomsten naast elkaar te leggen kan via het sociaal verslag bewezen 

worden dat begunstigde zonder tussenkomst van dit Fonds de voorschotfacturen 

niet allen zou kunnen betalen 

2) Er dient in de beslissing van de toekenning van de €400 bepaald te worden dat deze 

gebeurde in het kader van dit Fonds 

3) Het OCMW dient een opvolging te doen dat de facturen tijdig betaald worden.  

 

Wanneer er uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende middelen zijn om de 

energiefacturen te betalen, wordt er niet verwacht dat er eerst een achterstand moet zijn. 

Als uit dit onderzoek duidelijk blijkt dat door deze toelage de facturen tijdig betaald kunnen 

worden is dit voldoende. Er wordt wel van het OCMW verwacht dat het een opvolging 

doet van het dossier en erover waakt dat er geen achterstallen ontstaan. 

 

Zoals vermeld bij de vorige controle kan er echter geen toelage zijn voor een begunstigde als 

er bij afrekening terugbetaling gebeurt door de energiemaatschappij. Er is dan immers op 

geen enkel moment een schuld. Dit weerhoudt het OCMW niet om de toelage te blijven 
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betalen en eventueel via andere kanalen gesubsidieerd te krijgen, maar dit kan niet via dit 

Fonds. 
 

 
5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

 
Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

De controle van het stookoliefonds maakte duidelijk dat het OCMW rekening heeft 

gehouden met de meeste opmerkingen gegevens tijdens de voorgaande controle 

(bijvoorbeeld wat betreft bewijs categorie 1, bewijs samenstelling gezien, termijn van 30 

dagen waarbinnen de beslissing moet genomen worden). 

 

Bij de boekhoudkundige controle van het leefloon bleek dat het OCMW, zoals vroeger 

afgesproken, de effectief ontvangen bedragen door heeft gegeven via formulier D. Het gevolg 

hiervan is dat er geen terugvordering door de Staat dient te gebeuren. Dit in tegenstelling 

tot de boekhoudkundige controle van de wet van 02/04/1965, waarbij er tegenover van 

vorige controles er vele verschillen werden vastgesteld (zowel te veel als te weinig 

ontvangen) in de uitgaven. Bovendien werden de gerealiseerde ontvangsten niet 

overgemaakt, in tegenstelling tot wat afgesproken werd bij een vorige controle in maart 

2011. Het feit dat het OCMW op korte tijd tweemaal van informaticasysteem is gewijzigd 

kan wel als een verzachtende omstandigheid worden ingeroepen. Bovendien is het ook 

positief vast te stellen dat er vanaf het jaar 2011 uitgaven per persoon kunnen getrokken 

worden, terwijl er voorheen enkel globale boekingen waren. 

 

De controle van de RMI-dossiers maakte duidelijk dat het OCMW rekening heeft gehouden 

met bepaalde opmerkingen uit het verleden (bijvoorbeeld het treffen van beslissingen 

beperkt in tijd en het vermelden van de berekeningswijze betreffende het aanvullende 

leefloon). Andere opmerkingen werden nog niet voldoende opgevolgd (bijvoorbeeld 

betreffende werkbereidheid en het tijdig verzenden van de kennisgevingen van de 

beslissingen). 

 

Debriefing 

 

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van secretaris, financieel 

beheerder, twee leden van de sociale dienst en twee leden van de financiële dienst. Dit 
gebeurde in een constructieve sfeer, waarbij het OCMW de redenen waarom het op een 

bepaalde manier werkt toelichtte (bijvoorbeeld betreffende het Sociaal Fonds voor Gas- en 

Elektriciteit en de RMI-dossiers). Zo werd er uitgelegd hoe het komt dat er meer dan 8 

dagen verstrijken tussen het nemen van een beslissing en het versturen van de kennisgeving 

naar betrokkene. De kennisgevingsbrief, eens opgesteld, moet nog verschillende personen 

(waarom de verantwoorde maatschappelijk assistent van het dossier) passeren eens 

verstuurd. De voorziene zware procedure maakt het zo goed als onmogelijk de 

kennisgevingen binnen de wettelijke termijn te versturen. Het wordt aanbevolen de huidige 

procedure binnen het OCMW te herbekijken opdat het OCMW zijn wettelijke plicht kan 

naleven. 

Een ander punt dat ter sprake kwam was het aantal maatschappelijk assistenten waarover 

het OCMW beschikt om dossiers leefloon, equivalent leefloon, medische kosten te 

behandelen. Op dit moment heeft elke maatschappelijk assistent 124 dossiers onder zijn/haar 
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hoede. De administratieve afhandeling van deze dossiers gebeurt wel door andere OCMW-

diensten. Dit grote aantal dossiers is een verklaring waarom reeds bestaande dossiers vaak 

slechts jaarlijks voorkomen.  

 

6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle Periode 
Terugvorderings-

procedure 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2010-2011 Zie bijlage 2 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de 

sociale dossiers 
2014 Zie bijlage 3 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige 

controle 
2012 Zie bijlage 4 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings

-periode 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2010-2011 € 87.651,14 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

controle van de sociale dossiers 
Jaar 2014 

Cf. bijlage nr. 

3 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds Jaar 2013 €400 
Door onze 

diensten 

Op de volgende 

subsidie die u 

wordt 

toegekend 

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

ontvangst van dit verslag te verzenden naar mi.inspect_office@mi-is.be 
Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een 

aanvaarding van de resultaten van de inspectie.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie : 

De directeur-generaal, 

 
 

 

Anne-Marie VOETS 

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

APRIL 1965 – PERIODE 2010-2011 
 

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  

opgespoord.  

 

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

Analyse van de uitgaven 
 

Voor het jaar 2010 werden 25% van de 295 dossiers afgepunt, zijnde 74 dossiers, voor een 

bedrag van € 428.574,43. In totaal waren de gesubsidieerde uitgaven € 1.443.694,80.  
Bij deze boekhoudkundige controle werd bij steekproef vastgesteld dat uw OCMW geen te 

veel toelagen heeft ontvangen. 

 

Voor het jaar 2011 werden 33% van de  dossiers afgepunt, zijnde 100 dossiers, voor een 

bedrag van € 602.970,20. In totaal waren de gesubsidieerde uitgaven € 1.802.751,97. 

Bijgevolg is er een extrapolatiefactor van 2,99 van toepassing (1.802.751,97: 602.970,20).  

Bij deze boekhoudkundige controle werd bij steekproef vastgesteld dat uw OCMW te veel 

toelagen heeft ontvangen voor €19.259,00. Geëxtrapoleerd betekent dit een te veel 

ontvangen toelage voor 2011 van €57.584,41 (2,99 x €19.259,00). 

 

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2A. 

 

Bij de boekhoudkundige controle werd tevens vastgesteld dat uw OCMW eventueel te 

weinig toelagen ontving.  

Jaar 2010: bij steekproef gaat het om € 22.352,42. Geëxtrapoleerd betekent dit dat het 

OCMW eventueel voor € 75.327,66 (3,37 x €22.352,42) te weinig toelagen ontving. 

Jaar 2011: bij steekproef gaat het om €27.598,93. Geëxtrapoleerd betekent dit dat het 

OCMW eventueel voor €82.520,80 (2,99 x €27.598,93) te weinig toelagen ontving. 

 

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2B. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

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

veel ontvangen toelagen van € 30.066,73 aan het licht gebracht. Geen enkele van de 

geboekte ontvangsten werd overgemaakt aan de POD MI. In samenspraak met het OCMW 

wordt het geheel van de effectief ontvangen bedragen teruggevorderd. Hieronder kan u de 

bedragen per artikel terugvinden: 

 

Jaar 2010: in totaal € 21.565,49 

Artikel 8320/-33430/21  € 13.004,07 

Artikel 8320/-33430/21-00  € 569,20 

Artikel 8320/-33430/21-02  € 870,91 
Artikel 8320/-33430/21-04  € 150,00 
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Artikel 8320/-33430/21-05  € 979,52 

Artikel 8320/-33430/21-06  € 1.000,49 

Artikel 8320/-33430/21-07  € 775,00 

Artikel 8320/-33430/21-08  € 1.434,75 

Artikel 8320/-33430/21-09  € 2.612,55 

Artikel 8320/-33430/21-99  € 169,00 

 

Jaar 2011: in totaal € 8.501,24 

Artikel 8320/-33430/21  € 2.884,00 

Artikel 8320/-33430/21-00  € 100,00 

Artikel 8320/-33430/21-01  € 223,53 

Artikel 8320/-33430/21-02  € 620,00 

Artikel 8320/-33430/21-04  € 150,00 

Artikel 8320/-33430/21-05  € 609,85 

Artikel 8320/-33430/21-06  € 319,41 

Artikel 8320/-33430/21-07  € 650,00 

Artikel 8320/-33430/21-08  € 569,93 

Artikel 8320/-33430/21-09  € 355,00 

Artikel 8320/-33430/21-10  € 2.009,52 

 

2. Conclusies 
 

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

€ 57.584,41 (uitgaven) + € 30.066,73 (ontvangsten)= € 87.651,14. 

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

toegekend.  

 

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie  

controletabel 2B), kunnen u nog worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijnen voor 

de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D-formulieren (12 maanden) 

aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 van de wet van 2 april 

1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die de terugbetaling van 

deze steun mogelijk maken (art. 5 en 11§2 van de wet van 2 april 1965). 

Om na te gaan of u nog recht heeft op de inning van de eventueel te weinig ontvangen 

toelagen, kunt u contact opnemen met onze frontoffice (vraag@mi-is.be of tel 02/508.85.85) 
om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over de foutieve codes. 

Deze lijst zal via e-mail verstuurd worden. Ook kan onze frontoffice u uitleggen welke 

procedures best gevolgd worden.  

 

mailto:vraag@mi-is.be


11 
 

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 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 op een verkeerde manier werd toegepast met 

betrekking tot het tijdig versturen van de kennisgeving naar begunstigde. Dit gebeurde zeer 

vaak geruime tijd na de voorziene wettelijke termijn van 8 dagen.  

 

2. Controle van de individuele dossiers op basis van een steekproef  
 

76 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 de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd betreffende 

het tijdig versturen van de kennisgevingen.  

In een aantal dossiers bleek dat het OCMW onterecht de verhoogde toelage GPMI-

studenten heeft aangevraagd. Daarentegen werd er regelmatig vergeten de verhoogde 

toelage ex-dakloze aan te vragen.  

Bij andere dossiers werd de wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de 

aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel 1 van dit verslag. 

 

De inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in 

Controletabel 3. De informatie dient voor het einde van de tweede maand volgend op de 

ontvangst van dit controleverslag naar de inspecteur te worden gemaild. 
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De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3, alsmede de dossiers waarvoor het OCMW nog zelf 

rechtzettingen kan doorvoeren betreffende het aanvragen van een verhoogde toelage. 
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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 – 

JAAR 2012 
 

Bij de boekhoudkundige controle wordt een vergelijking gemaakt van de cijfers van het 

OCMW en de toelagen van de POD MI, betreffende de uitgaven en terugvorderingen 

omtrent het leefloon betaald door het OCMW. 

 
 

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

 

A. Cijfers volgens de POD MI 
 

2012 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 6.619.555,86 € 0,00 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 253.302,18 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 769.298,60 

 
Verhoogd bestaansminimum (100%) € 12.651,12 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 6.182,21 

 Regularisaties mbt voorgaande jaren* € 77.345,04 € 0,00 

   Regularisaties 2013 mbt controleperiode € 252.481,56 

 Regularisaties 2014 mbt controleperiode -€ 5.448,32 € 62.489,53 

Regularisaties 2015 mbt controleperiode € 13.221,08 

 

   TOTAAL € 7.998.589,33 € 62.489,53 

 

 

* Regularisaties met betrekking tot 2011 en voorgaande jaren maar die in 

2012 in rekening worden gebracht  

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

gecontroleerde periode:  

€ 7.998.589,33 – € 62.489,53 = € 7.936.099,80 

 

B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

2012 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 6.761.489,34 € 37.102,70 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 284.081,07 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 850.146,10 € 6.615,42 

ontvangsten 2001 8320/-33310/01 

 

€ 135,00 

ontvangsten 2002 8320/-33310/01 

 

€ 60,12 

ontvangsten 2003 8320/-33310/01 

 

€ 400,00 

ontvangsten 2003 8320/-33330/01 

 

€ 120,00 
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ontvangsten 2004 8320/-33310/05 

 

€ 215,93 

ontvangsten 2005 8320/-33310/05 

 
€ 657,73 

ontvangsten 2005 8320/-33330/05 

 

€ 457,18 

ontvangsten 2006 8320/-33310/05 

 

€ 2.391,15 

ontvangsten 2006 8320/-33340/05 

 

€ 90,00 

ontvangsten 2007 8320/-33310/05 

 

€ 3.027,13 

ontvangsten 2007 8320/-33330/05 

 

€ 256,05 

ontvangsten 2008 8320/-33310/05 

 

€ 3.335,63 

ontvangsten 2008 8320/-33330/05 

 
€ 378,36 

ontvangsten 2009 8320/-33310/05 

 

€ 2.262,19 

ontvangsten 2009 8320/-33330/05 

 

€ 200,00 

ontvangsten 2010 8320/-33310/05 

 

€ 3.585,48 

ontvangsten 2011 8320/-33310/05 

 

€ 1.763,95 

betalingen voor 2010 8320/-33310/05 € 2.072,22 

 betalingen voor 2011 8320/-33310/05 € 141.987,27 

 betalingen voor 2011 8320/-33330/05 € 10.299,2 

 

   TOTAAL € 8.050.075,20 € 63.054,02 

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

€ 8.050.075,20 - € 63.054,02 = € 7.987.021,18. 

 

C. Vergelijking van de totalen 
  

Periode 2012 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI: € 7.936.099,80 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW: € 7.987.021,18 

Verschil: € 50.921,38 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 0,64% 

Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 60%: € 30.552,83 

 

2. Conclusies  
 

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen (€50.921,38 aan 100%).  

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald tot de hoogte van 

dit bedrag, 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.  

 

 

mailto:vraag@mi-is.be
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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 

€ 6.890,98 € 6.855,94 €35,04 

Er werd een eventueel subsidietekort vastgesteld. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de 

overloop tussen de boekjaren. 

 

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 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;  

 zijn bestaansmiddelen; 

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

 gezinssamenstelling. 
 

Uw centrum heeft 130 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef 

van 13 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.  

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

 

Het volgende punt werd niet steeds nageleefd door uw OCMW:  

 kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen.  

 

Er werd vastgesteld dat de bewijsstukken aanwezig waren in de gecontroleerde dossiers.  

 

3. Conclusies 
 

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

verwarmingstoelage verschuldigd waren aan uw centrum.  
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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 2013 
 

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 € 230.626,10 om 

de personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 5 

voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 5,37 VTE ingevoerd.  

 

Personeelskostentabel 

In controletabel 7A vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze controle per 

personeelslid toegewezen aan dit fonds.  

 

Financieel resultaat van de personeelkosten  

Ontvangen subsidies voor de personeelskosten: € 230.626,10 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 254.954,84 

Terug te vorderen verschil: € 0 

 

2. Controle van de tegemoetkomingen voor de betaling van onbetaalde facturen en 
van de maatregelen in het kader van een preventief energiebeleid 
 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van €196.594,46  om 

de aanzuiveringen van de onbetaalde facturen (of facturen met betalingsmoeilijkheden) en de 

preventieve energieacties te dekken.  

 

Vergelijking van de boekhoudkundige gegevens vermeld in de OCMW-rekeningen met de 
gegevens van het uniek verslag dat overgemaakt werd aan de POD MI. 
 

 Verklaring Uniek verslag (in €) OCMW-rekeningen (in €) 

Uitgaven 

194.640,69 (onbetaalde facturen)  

+ 1.174,26 (individuele acties 

preventief energiebeleid)= 

195.814,95 + 

€ 10.671,12 (niet gesubsidieerd 

gedeelte loon persoon art. 60§7 

ingevoerd als collectieve actie bij 

preventief energiebeleid) 

€ 195.814,95 

+ 

€ 10.671,12 

=  

206.486,07 

Terugvorderingen 0 0 

Netto (uitgaven-

terugvorderingen) 
206.486,07 206.486,07 
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Art 6, uitgekeerd bedrag: €196.594,46   

Netto-uitgaven aangegeven in het Uniek Verslag: €206.486,07 

Netto-uitgaven goedgekeurd na de controle: €206.486,07 

Saldo dat reeds gezuiverd werd via het uniek verslag: €0 

Terug te vorderen saldo: €0 

 

Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

438 dossiers van financiële steun werden door het OCMW aangegeven voor een 

tegemoetkomingsbedrag van € 194.640,69.  

Een steekproef van twintig van deze dossiers werd gecontroleerd.  

Twee punten werden grondig bestudeerd:  

 De betalingsbewijzen 

 De link tussen een gas-elektriciteitsfactuur die moeilijk kan betaald worden en/of een 

toestand van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en de gevraagde 

uitkering 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle per begunstigde in controletabel 7B. 

 

Motivering van de weigeringen van individuele financiële steun  

€ 400 wegens het niet aanwezig zijn van een schuldenlast. 
 

Controle van de betalingen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid  
 

Het OCMW heeft 7 acties aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van €11.845,38 .  
Al deze acties werden gecontroleerd.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle per begunstigde in controletabel 7C. 

 

3. Conclusies 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd een subsidiebedrag van € 400 onterecht ontvangen (art. 

6 controle van onbetaalde facturen). Dit bedrag zal door mijn diensten worden 

teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend. 
 


