
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 3, 7, 

8, 10, 13, 17, 18 en 22 augustus 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, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel. 
 

 

 

 

 

 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

Geel 

J.-B. Stessensstaat 69 

2440 GEEL 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   3 + controletabellen 
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1. INLEIDING 

 

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

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

sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. 

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

missie en gaan uit van de volgende visie: 

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

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

regelgeving 

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

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

inzake maatschappelijke integratie. 

 

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

doelstellingen;  

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

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

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

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

 Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en 

armoedebestrijding te optimaliseren.  

 Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW’s (belangrijkste 
partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en 

een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

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

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

 

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

 Respect 

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid  

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Diversiteit  

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

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

 

 Omschrijving Jaar Bijlage 

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

medische kosten 

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) 
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 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

 

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

brief. 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 

 

Het OCMW had de controle zeer goed voorbereid; alle in de afspraakbrief vermelde 

bewijsstukken lagen klaar bij het begin van de Inspectie. 

Bij de controle van de knipperlichten was de kwaliteit van de geleverde bewijsstukken in 

enkele gevallen voor verbetering vatbaar; met name bij enkele onterecht verstuurde 

knipperlichten ware het aangewezen een attest van de uitbetalings- of 

socialezekerheidsinstelling bij te voegen, eerder dan enkel een sociaal verslag of 

correspondentie met betrokkene. 
 

De inspecteur heeft de controles voorts in uitstekende werkomstandigheden kunnen 

uitvoeren.  

 

Tevens wenst de inspecteur de voortreffelijke medewerking van uw personeelsleden te 

benadrukken. De OCMW-medewerkers beantwoordden alle gestelde vragen en de nadere 

informatie die zowel tijdens als na de inspectie werd opgevraagd, werd stipt bezorgd. Zo 

stuurde het OCMW bijkomende informatie met betrekking tot de boekhoudkundige 

inspectie op 17 september 2018.  
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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. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Aanvraag  

Het intakeformulier was niet steeds gedateerd en bevat niet alle verplichte vermeldingen 

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

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

de aanvrager, alsook het de nodige machtigingen vanwege de aanvrager verleent om de 

opgevraagde elementen te controleren bij de overheidsadministraties en financiële 
entiteiten. De inlichtingen op het intakeformulier dienen door de betrokkene als oprecht 

en volledig te worden verklaard, gedagtekend en ondertekend. Het niet-naleven van deze 

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

bewijskracht van het intakeformulier. 

 

Bovendien bevat het model van intake- (of aanvraag-)formulier dat het OCMW gebruikt, 

niet alle in artikel 6 § 1 RMI-KB opgelijste vermeldingen. Met name de vermelding van de 

centra die ten opzichte van de betrokkene reeds financieel tussengekomen zijn in de 

kosten die verbonden zijn aan de inschakeling in het beroepsleven, die een 

installatiepremie voor daklozen hebben toegekend of die toepassing gemaakt hebben van 

de vrijstelling socio-professionele integratie (zie 3° van genoemd artikel) ontbreken. 

 

Het OCMW voorziet een nieuw ontvangstbewijs en intakeformulier bij de herziening van het 

dossier 

Deze documenten dienen enkel bij een nieuwe aanvraag opgesteld te worden, niet bij de 

periodieke herziening van een lopend dossier. 

Overigens dient er geen nieuwe aanvraag te gebeuren na een periode van elektronisch 

toezicht; tijdens deze maatregel neemt het RMI geen einde, maar wordt slechts de 

uitbetaling van het leefloon opgeschort (zie artikel 39 RMI-KB).  

 

Sociaal onderzoek  

Algemene opmerkingen in verband met de sociale verslaggeving 

In veel dossiers is de kwaliteit van de sociale verslaggeving bevredigend, met soms 

diepgaande schetsen van de sociale en financiële situatie van de betrokkene. 

Vermeldenswaardig is ook het goede sjabloon gebruikt door het OCMW, met een 

duidelijke rubricering van de relevante elementen, inclusief een aparte rubriek voor 

historiek. Niettemin zijn er ook verbeterpunten, zowel op inhoudelijk als op vormelijk 

vlak.  
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Op het stuk van de inhoud hadden bepaalde aspecten in enkele dossiers meer uitdieping 

verdiend, met name dan op het vlak van de gezinssamenstelling, de werkbereidheid en de 

bestaansmiddelen. Tevens is het raadzaam om, bij weigering van een aanvraag omwille van 

niet-medewerking door de betrokkene of het ontbreken van documenten, in het sociaal 

verslag duidelijk te preciseren waarin het gebrek aan medewerking bestond of om welke 

documenten het ging, alsook welke stappen het OCMW dienaangaande heeft ondernomen 

(bvb. e-mails, data onbeantwoorde oproepen etc.). 

 

In diverse dossiers werd opgemerkt dat de duidelijkheid en leesbaarheid van de sociale 

verslaggeving te lijden heeft onder het feit dat informatie die niet (meer) toepasselijk of 

relevant is, onveranderd hernomen wordt in latere sociale verslagen, naast opeenvolgende 

toevoegingen. Doordat verouderde informatie steeds wordt hernomen in de diverse 

rubrieken, zijn sociale verslagen met name in langer lopende dossiers vaak verwarrend en 

in het ergste geval ronduit tegenstrijdig. Het is positief dat de sociale verslaggeving ook de 

historiek van het dossier schetst, maar deze moet dan duidelijk afgelijnd worden van de 

actuele gegevens. De Inspectie raadt aan de hiervoor bedoelde rubriek te gebruiken (zie 
hoger) en desgevallend over te gaan tot schrapping of herformulering van verouderde 

informatie. Ook het actualiseren van volgende sociale verslagen louter via het onderdeel 

‘vragen en voorstellen’, zoals werd gezien in één dossier, dient vermeden te worden.  

 

Wat de vorm betreft is het belangrijk te herhalen dat, anders dan werd vastgesteld in 

enkele dossiers, de sociale verslagen steeds gedateerd moeten zijn alsook ondertekend 

door de MA met vermelding van zijn of haar naam. Er zij ook aan herinnerd dat het sociaal 

verslag een officieel document is, waarin handgeschreven toevoegingen te vermijden zijn.  

 

In een aantal dossiers konden voor bepaalde beslissingen geen sociale verslagen worden 

aangetroffen 

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

dient voorafgegaan te worden door een sociaal verslag dat afgesloten wordt met een concreet 

beslissingsvoorstel.  
 

Aan de hand van het sociaal verslag kon soms niet worden vastgesteld dat er een huisbezoek 

werd uitgevoerd. 

Het huisbezoek is een essentieel element om een inschatting te kunnen maken van de 

behoeftigheid van de hulpaanvrager. Een huisbezoek moet het OCMW in staat stellen een 

totaalbeeld te krijgen van de situatie van de hulpaanvrager en diens verklaringen te kunnen 

toetsen aan de realiteit, teneinde te kunnen beslissen over de meest accurate 

maatschappelijke dienstverlening. Het huisbezoek wordt uitgevoerd bij opening van het 

sociaal dossier, daarna telkens wanneer het OCMW het nodig acht, maar tenminste 

eenmaal per jaar. Het wordt aangeraden niet slechts de datum van het huisbezoek in het 

sociaal verslag op te nemen, maar tevens de gedane vaststellingen kort te rapporteren, 

zodat de Raadsleden een geïnformeerde beslissing kunnen nemen. 

 

De via de KSZ beschikbare gegevens worden niet altijd ten volle benut  

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

vanuit de KSZ beschikken, deze gebruiken en de gegevens met een directe invloed op de 

gevraagde maatschappelijke dienstverlening verwerken in het sociaal verslag. Een 

regelmatige raadpleging van de gegevensstromen moet de maatschappelijk werker die een 

sociaal onderzoek verricht, in staat stellen over de authentieke gegevens te beschikken, ze 

te vergelijken met de gegevens die hij/zij direct van de hulpaanvrager ontvangt of met 
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zijn/haar eigen vaststellingen op het terrein, onder meer tijdens huisbezoeken. De data van 

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

bijgehouden te worden in de dossiers. 

In de in controletabel 3 genoemde dossiers wordt het OCMW verzocht de logs van de KSZ 

consultaties voor te leggen aan de Inspectie.  

 

In enkele dossiers werd het onderzoek met betrekking tot het verhaal op de onderhoudsplichtigen 

niet of onvoldoende gevoerd   

Onder bepaalde voorwaarden is het OCMW ertoe gehouden het uitgekeerde leefloon te 

verhalen op de ouders van de leefloongerechtigde (artikel 26 RMI-Wet). Vooraleer te 

beslissen over de uitoefening van het verhaal voert het OCMW een sociaal onderzoek 

naar de financiële toestand van de onderhoudsplichtigen en de familiale aspecten van de 

zaak. Dit onderzoek is nodig alvorens er mogelijk kan beslist worden over het inroepen 

van billijkheidsredenen om af te zien van de terugvordering. De ondernomen stappen 

dienen in het sociaal verslag vermeld te worden. 

 
Vrijstelling werkbereidheid 

De vrijstelling van de werkbereidheidsvereiste wordt soms niet gemotiveerd in het sociaal verslag 

en/of niet beslist en ter kennis gebracht 

Om gerechtigd te zijn op het RMI, dient de betrokkene werkbereid te zijn, tenzij dit om 

gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is (artikel 3, 5° van de RMI-wet). Is 

betrokkene om gezondheidsredenen niet werkbereid, dan dient dit gestaafd te worden in 

het sociaal verslag en bevestigd door een medisch attest. Is betrokkene om 

billijkheidsredenen niet werkbereid, hetgeen het OCMW op autonome wijze beoordeelt, 

dan wordt dit eveneens gemotiveerd in het sociaal verslag. In beide gevallen dient de 

vrijstelling van de werkbereidheidsvereiste ook opgenomen te worden in de beslissing en 

de kennisgeving. 

 

Verrekening bestaansmiddelen 

In enkele dossiers wordt de algemene principes betreffende het in aanmerking nemen van de 

bestaansmiddelen niet gerespecteerd  

Enkel bestaansmiddelen waarover betrokkene effectief beschikt mogen in aanmerking 

genomen worden voor de berekening van het leefloon. Anders dan in één dossier werd 

opgemerkt vallen daaronder niet bestaansmiddelen (in casu sociale zekerheidsprestaties) 

die nog niet werden uitbetaald en waarvan het bestaan van het recht nog in onderzoek is 

door de bevoegde instelling. 

Bovendien is het zo dat bestaansmiddelen enkel in aanmerking mogen genomen worden 

gedurende de periode waarop deze middelen betrekking hebben; wanneer een 

leefloongerechtigde de beschikking krijgt over inkomsten (in casu 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen) op pakweg de 14de van de maand, mogen deze pas 

vanaf die datum verrekend worden, en niet over ganse maand gespreid worden. In geen 

geval mag er rekening gehouden worden met de inkomsten uit een beroepsactiviteit die 

betrokkene verdiend heeft voor de aanvraag, zoals nochtans in twee dossiers werd 

vastgesteld. 

 

In enkele dossiers werden diverse andere onregelmatigheden vastgesteld met betrekking tot de 

verrekening van bestaansmiddelen 

In een paar gevallen was de dossieropvolging op dit stuk voor verbetering vatbaar, in de 

zin dat wijzigingen in bestaansmiddelen pas vele maanden later retroactief in aanmerking 

werden genomen, en dit zonder aanwijsbare reden; in één van deze dossiers bleek de 
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verrekening ook niet helemaal consistent met de in het dossier aanwezige bewijsstukken. 

In een ander dossier bleef een beslissing houdende verrekening van beroepsinkomsten 

voor een bepaalde maand ‘doorwerken’ voor de volgende maand, hoewel er voor die 

maand geen beroepsinkomsten waren.  

 

Anders dan werd geconstateerd in één dossier, dient de vrijstelling voor onroerende 

inkomsten bij meerdere onroerende goederen verdeeld te worden onder het aantal 

goederen dat betrokkene in eigendom heeft. 

 

Beslissing/kennisgeving 

De kennisgevingsbrief van de beslissing omtrent het RMI wordt soms te laat verzonden 

In nogal wat dossiers kon vastgesteld worden dat de maximale termijn van acht dagen 

tussen de beslissing en de betekening ervan, overschreden werd.  

 

De beslissingen/kennisgevingsbrieven zijn soms onvoldoende duidelijk, met name omtrent de 

berekeningswijze en de regelmaat van de betalingen 
Wanneer de beslissing betrekking heeft op een geldsom, moet ze het toegekende bedrag 

vermelden, alsmede de wijze van berekening en de regelmaat van de betalingen (artikel 21 

§ 2 RMI-Wet). Eerder dan de standaardvermelding dat de betaling “per maand, per 14 

dagen of per week” geschiedt, dienen de kennisgevingsbrieven de voor het dossier 

toepasselijke regelmaat van betaling te preciseren. 

Ook wat de berekeningswijze van het uitgekeerde bedrag betreft, is er ruimte voor 

verbetering. Meer bepaald dient de kennisgevingsbrief steeds te verduidelijken welke 

bestaansmiddelen op welke manier worden in aanmerking genomen voor de berekening 

van het leefloon. Wanneer de berekening slechts op een deel van de maand betrekking 

heeft, dient een omrekening naar het toepasselijke aantal dagen te gebeuren. 

 

Bovendien moet de kennisgeving in een voor het publiek begrijpelijke taal zijn opgesteld 

(artikel 6 van het Handvest van de Sociaal Verzekerde). In dat licht hoeft de kennisgeving, 

anders dan soms geconstateerd werd, geen melding te maken van de aan het GPMI 

verbonden code, die de betoelaging betreft en dus slechts de relatie OCMW-POD MI 

aanbelangt. Anderzijds impliceert dit ook dat bij subrogatie de kennisgeving, eerder dan 

louter het terug te vorderen bedrag te vermelden, ten behoeve van betrokkene duidt dat 

dit bedrag geïnd werd bij de socialezekerheidsinstelling. 

 

De beslissingen/kennisgevingen bevatten niet steeds alle wettelijk verplichte vermeldingen 

De Inspectie vraagt het OCMW het nodige te doen opdat met name de beslissingen tot 

terugvordering van onterecht uitbetaald leefloon alle in artikel 25 § 2 RMI-Wet opgelijste 

vermeldingen bevatten. 

 

Bewijsstukken/samenstelling dossiers 

Hoewel de dossiers over het algemeen correct samengesteld en goed gestoffeerd waren, 

bleken in sommige dossiers bepaalde documenten die een impact hebben op de 

toekenning van het recht en/of de omvang daarvan, te ontbreken of aan kwaliteit te 

wensen over te laten, zoals bewijzen van bestaansmiddelen. 

 

Specifiek wat de toekenning van installatiepremies betreft werden in meerdere dossiers 

niet ondertekende en/of gedateerde huurovereenkomsten aangetroffen.  

 

GPMI en de bijzondere toelage GPMI 
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De sociale balans is onvoldoende uitgewerkt 

De Omzendbrief van 12 oktober 2016 naar aanleiding van de Wet van 21 juli 2016 

(geïntegreerd in de Algemene Omzendbrief RMI) vermeldt: “[h]et is belangrijk dat er in de 

periode voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd wordt geïnvesteerd in 

het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij 

de verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de 

gerechtigde.” Dit laatste moet tot uiting komen in de sociale balans, die het GPMI dus 

voorafgaat. Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende 

levensdomeinen) zal de maatschappelijk assistent een duidelijke diagnose kunnen stellen 

van de sociale toestand van de gerechtigde en relevante actievoorstellen kunnen opstellen 

in het kader van een GPMI. De sociale balans zorgt er zodoende voor dat het daaruit 

voortvloeiende GPMI voldoende persoonlijke toetsen heeft en dat werk op maat kan 

afgeleverd worden. Op die manier staat de sociale balans garant voor de kwaliteit van de 

afgesloten GPMI’s. De sociale balans kan een op zichzelf staand document zijn, maar het 

OCMW kan er ook voor opteren de sociale balans te integreren in het sociale verslag, 

waarbij het dan aanbeveling verdient een specifieke rubriek te voorzien in het verslag dat 
het sluiten van het GPMI voorafgaat. 

In de in controletabel 3 opgesomde (lopende) dossiers wordt het OCMW verzocht een 

uitgewerkte sociale balans over te maken aan de Inspectie en op die basis desgevallend een 

nieuw of gewijzigd GPMI af te sluiten. 

 

Er werden diverse problemen met de duurtijd van de GPMI’s vastgesteld 

De partijen bij het GPMI kunnen zich niet retroactief engageren; de 

inwerkingtredingsdatum van het GPMI mag zich derhalve niet situeren vóór de datum van 

ondertekening. Om deze reden, en ook gelet op het feit dat een GPMI gebaseerd dient te 

zijn op voorafgaande sociale analyse, is het niet mogelijk dat het GPMI wordt gedateerd op 

de datum van aanvraag van het RMI. Vermits een GPMI onlosmakelijk verbonden is met 

het recht op leefloon, kan er evenmin sprake zijn van een geldig GPMI vóór het bestaan 

van het recht op RMI. 

 

Tijdens de periode dat de bijzondere toelage wordt aangevraagd is het, in het licht van het 

behoud van deze toelage, van cruciaal belang dat er steeds een geldig GPMI is. Het 

OCMW dient hierop nauwlettend toe te zien, zeker wanneer het GPMI’s afsloot die een 

vooraf bepaalde einddatum hebben. In meerdere dossiers, waarin het GPMI afliep voor het 

einde van de eerste toelage en er niet meteen een nieuw GPMI klaar was, heeft dit de 

terugvordering van (een deel van) de bijzondere toelage tot gevolg. De Inspectie raadt het 

OCMW aan om de geldigheidsduur van de afgesloten GPMI’s zodanig te bepalen dat deze 

ingaan vanaf de datum van ondertekening en lopen tot het einde van het recht op RMI (of 

tot het einde van de studies, voor een GPMI-student). Dit ontslaat het OCMW uiteraard 

niet van de plicht om het GPMI desgevallend aan te passen wanneer de omstandigheden 

daartoe nopen (zie hieronder).  

 

Het OCMW mag na verhuis van betrokkene het met het OCMW van de vorige woonplaats 

afgesloten GPMI niet zomaar laten ‘doorlopen’ 

Wanneer het OCMW bevoegd wordt na de verhuis van de betrokkene, en daarbij het 

GPMI gesloten met het tevoren bevoegde OCMW krijgt overgemaakt, dient het OCMW 

– wanneer er een wettelijke verplichting bestaat tot het afsluiten van een GPMI en/of om 

recht te hebben op de resterende bijzondere toelage – een nieuw GPMI met betrokkene 

af te sluiten. Het OCMW mag niet, zoals in één dossier werd geconstateerd, het vorige 

GPMI laten ‘doorlopen’. Dat laatste GPMI is immers van rechtswege beëindigd op de dag 
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van de verhuis. Het nieuw bevoegde OCMW kan de bepalingen van het oude GPMI 

weliswaar overnemen, maar dan in het kader van het nieuwe met betrokkene af te sluiten 

GPMI. In bedoeld dossier wordt op basis van het voorgaande overgegaan tot 

terugvordering van de bijzondere toelage GPMI.  

 

Er zijn diverse verbeterpunten wat de opmaak en het sjabloon van de GPMI’s betreft 

Sommige GPMI’s bevatten niet op het specifieke geval toepasselijke bewoordingen. In de 

GPMI’s-student werd een onjuiste bevoegdheidsclausule aangetroffen; anders dan daarin 

vermeld staat eindigt het contract niet op de datum van verhuizing zolang de betrokkene 

student blijft. Niet door beide partijen geparafeerde handgeschreven toevoegingen op het 

GPMI hebben geen enkele juridische waarde.  

 

De GPMI’s zijn vaak te weinig uitgewerkt en concreet  

Inhoudelijk stelde de Inspectie vast dat de GPMI’s eerder algemeen zijn, t.t.z. niet 

voldoende toegespitst op de individuele situatie van de betrokkene. Dit vertaalt zich in 

GPMI’s die weinig verschillen vertonen tussen de onderscheiden dossiers, maar ook in 
opeenvolgende GPMI’s binnen eenzelfde dossier die nagenoeg identiek zijn. Relevante 

punten die naar voren komen in de sociale verslaggeving of in evaluaties vinden niet altijd 

hun weg naar het GPMI. Ook worden nieuwe ontwikkelingen onvoldoende aangegrepen 

om het GPMI aan te passen of te vernieuwen. De engagementen van de partijen zijn veelal 

vaag, te weinig concreet of vanzelfsprekend. 

De Inspectie dringt er bij het OCMW op aan om de te ondernemen acties voldoende 

concreet te maken, daarbij voluit puttend uit de sociale balans. Desgevallend kunnen de 

actiepunten geprioriteerd worden en kan er een tijdschema aan verbonden worden. Zoals 

hierboven aangehaald zal het consequent voorafgaandelijk opmaken van een uitgewerkte 

sociale balans de kwaliteit van de GPMI’s ongetwijfeld ten goede komen. Het dient ook 

opgemerkt dat het GPMI een dynamisch contract is dat dient geactualiseerd te worden in 

het licht van gewijzigde omstandigheden.  

 

Niet alle dossiers bevatten door de begunstigde ondertekende evaluaties  

In meerdere dossiers met GPMI ontbreken evaluaties zoals voorzien in artikel 15 van het 

RMI-KB, hetgeen de terugvordering van de bijzondere toelage in de betrokken dossiers 

tot gevolg heeft. Het GPMI dient minstens driemaal per jaar te worden geëvalueerd met 

de betrokkene, de maatschappelijk werker en eventueel derde partners, en dit minstens 

tweemaal tijdens een persoonlijk treffen. Deze evaluaties moeten geformaliseerd worden 

en aanwezig zijn in het dossier, ondertekend door de maatschappelijk assistent en de 

betrokkene. 

In de dossiers (met een algemeen GPMI) waarin opvolging en evaluatie via de 

arbeidstrajectbegeleiding werd voorzien, kan de bijzondere toelage behouden blijven. Wel 

dringt de Inspectie erop aan ook in deze dossiers in de toekomst geformaliseerde GPMI 

evaluaties in de zin van voornoemd artikel 15 te voorzien. Daarbij kan uiteraard nuttig 

gebruik gemaakt worden van de in het kader van de ATB ingewonnen informatie. 

 

Het OCMW vraagt de bijzondere GPMI-toelage soms te vroeg aan 

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

waarin een GPMI werd ondertekend door alle partijen (of, in het geval van een GPMI-

student vóór november 2016, vanaf de ondertekening van het GPMI). In sommige dossiers 

werd de toelage reeds daarvoor aangevraagd, hetgeen de terugvordering ervan voor de 

niet-verschuldigde periode tot gevolg heeft. 
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Het OCMW vraagt de toelage-verlenging niet steeds correct aan 

In verschillende dossiers liet de motivatie voor deze aanvraag te wensen over, zowel 

inhoudelijk (geen voldoende specifieke beoordeling) als formeel (geen als dusdanig 

benoemd document in het dossier). 

De Inspectie herinnert eraan dat het noodzakelijk is dat het OCMW de aanvraag tot de 

bijzondere toelage-verlenging motiveert. Het OCMW kan dit doen naar aanleiding van een 

evaluatie. Deze motivatie moet alleszins schriftelijk gebeuren. Ze kan worden opgenomen 

in een afzonderlijk document of in de laatste evaluatie, maar dan moet er wel een 

afzonderlijke titel ‘motivatie: bijzondere toelage-verlenging’ vermeld worden. Er moet op 

concrete wijze, d.i. specifiek voor elk individueel dossier, worden aangetoond dat de 

betrokkene ‘bijzonder ver verwijderd is van een maatschappelijke of socio-professionele 

integratie’. De aanvraag voor de bijzondere toelage-verlenging dient gedekt te zijn door 

een beslissing van de Raad, waaraan de motivatie wordt voorgelegd en die vervolgens de 

aanvraag van de toelage bekrachtigt. De Raad moet dit ten laatste doen voordat er een 

periode van twee maanden verstreken is sinds het einde van de periode waarvoor een 

bijzondere toelage-eerste toelage werd toegekend.  
Er kan enkel sprake zijn van een toelage-verlenging als er effectief een GPMI was op de 

laatste dag van de periode waarvoor de eerste toelage werd toegekend. In één dossier, 

waarin op dat moment geen geldig GPMI bestond, wordt de toelage-verlenging om die 

reden ingetrokken.  

Voor meer informatie omtrent de aanvraag van de toelage-verlenging, zie de E-cho 

nieuwsbrief van 23 oktober 2017. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Over het algemeen werd een correcte opvolging van de subsidies in het kader van de 
RMI-Wet geconstateerd. Het afpunten van de uitgaven en ontvangsten liet slechts een 

beperkt aantal afwijkingen zien, wat duidt op een goed beheer van de toelagen. Op het 

stuk van de ontvangsten is overigens een duidelijke verbetering vast te stellen in 

vergelijking met de vorige inspectie, met name wat het juiste gebruik van het D-formulier 

betreft (invullen correcte data). Niettemin is er nog wat ruimte voor verbetering; in 

enkele gevallen werden ontvangsten te laat aangegeven aan de POD MI of werd de 

betoelaging gecorrigeerd door compensatie van de uitgaven, t.t.z. door het verwijderen of 

aanpassen van eerder gevraagde toelagen, wat de overzichtelijkheid niet ten goede komt 

en het OCMW een deel betoelaging kost. De Inspectie brengt daarom de juiste methode 

om ontvangsten door te geven nog eens in herinnering: 

- van zodra terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen moeten ze worden 

aangegeven bij de POD MI. Deze aangifte dient te gebeuren via het D-formulier; 

- bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in 
één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk overgemaakt 

te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks de 

ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken; 

- compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Bvb. er wordt 700 € 
leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 

500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in 

november effectief terug. De betaling van € 700 werd al als betaling aangegeven en 

moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van € 

700 een recuperatie van € 200 (formulier D); 

- de datum in voege van het formulier D is de datum van de maand en het jaar waarin 
de ontvangst geboekt wordt in de boekhouding van het OCMW, het moment dus 

http://podmisppis.createsend.com/t/ViewEmailArchive/r/1F64515358CD0E822540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/
http://podmisppis.createsend.com/t/ViewEmailArchive/r/1F64515358CD0E822540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/
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dat het geld effectief ontvangen wordt door het OCMW. De referteperiode is de 

periode waarop de ontvangst betrekking heeft; 

- als er meerdere ontvangsten worden aangegeven op dezelfde dag dient de datum in 
voege te worden aangepast. Indien niet, zullen de verschillende formulieren D elkaar 

overschrijden. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor die dag zal dan 

worden geregistreerd. 

 

Wat de boekhoudkundige verwerking van het leefloon betreft was de situatie in de 

gecontroleerde periode op diverse punten voor verbetering vatbaar. Meer bepaald waren 

er verschillende factoren die de boekhoudkundige controle moeizaam deden verlopen:  

- het niet toepassen van de conversie van de opbrengstenrekeningen in de 

boekhoudkundige software bij de overgang van de NOB naar de BBC. Hierdoor 

werden alle ontvangsten op openstaande vorderingen uit de oude boekhouding op 

één algemene rekening gebundeld (7000100 ‘Nog toe te wijzen’). Aanbevolen wordt 

om alsnog over te gaan tot conversie voor terugvorderingen op financiële steunen 

toegekend in het kader van de RMI-Wet en de Wet van 2 april 1965; 

- het feit dat de (sub)totalen in de ontvangstenlijst vaak fout berekend worden. Bij de 

lijst van zowel 2015 als 2016 werden fouten aangetroffen in de tussentotalen per 

artikel en het algemeen totaal; bij de oudste lijst klopten ook de totalen per derde 

vaak niet1. De Inspectie dringt er bij het OCMW op aan om (andermaal) contact op 

te nemen met de softwareleverancier om zulke problemen in de toekomst te 

vermijden; 

- de boekhoudkundige verwerking van veranderingen van steuntype (bvb. omzetting 

tussen leefloon ‘ex-dakloze’ en ‘niet-ingeschreven in het rijksregister’), die resulteert 

in dubbele boekingen en fictieve ontvangsten; 

- en tot slot het feit dat boekingen op de uitgavenlijsten niet steeds duidelijk 
omschreven zijn.  

 

De behandeling van de knipperlichten 

Globaal genomen kon een degelijke opvolging van de knipperlichten worden vastgesteld. 

 

Wel is gebleken dat sommige van de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet 
correct waren, hetgeen erop wijst dat de feedbackcodes soms verkeerd geïnterpreteerd 

en/of verkeerd toegepast werden door uw medewerkers. Er bestaat met name enige 

verwarring bij het OCMW omtrent de feedbackodes 2 en 3. Waar beide codes aanduiden 

dat een OCMW zich akkoord verklaart met het verstuurde knipperlicht, geeft het met 

code 2 aan dat het een terugvorderingsbeslissing heeft genomen en dat bij inning de 

nodige formulieren (met name D of F, resp. voor RMI en Wet 65) zullen worden bezorgd, 

terwijl code 3 betekent dat het OCMW beslist heeft om de teveel betaalde steun niet of 

niet volledig terug te vorderen. Bij codes 2 en 3 zal de Inspectie controleren of de 

beslissingen (tot terugvordering of tot oninvorderbaarstelling, naargelang het geval) wel 

degelijk werden genomen alsook, bij (gedeeltelijke) terugvordering, of er een vastgesteld 

recht werd geboekt.  

  

In enkele dossiers werd vastgesteld dat het OCMW de opvolging van het knipperlicht 

slechts kort voor de inspectie waarnam. In één geval, waarin er aanleiding tot 

terugvordering was, werd de terugvorderingsbeslissing pas genomen na, en klaarblijkelijk 

                                                                    
1 Zie bvb. de derde derde op de eerste pagina van de lijst ontvangsten 2015; het OCMW betaalde € 8181,16, 

het opgegeven totaal bedraagt liefst € 51.017,80. 
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naar aanleiding van, het versturen van de afspraakbrief voor de controle. Zulke late 

opvolging doet de kans op een succesvolle terugvordering drastisch afnemen. Deze 

praktijk zal bij volgende inspecties niet meer aanvaard worden. 

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

RMI-boekhouding 

Zoals reeds opgemerkt onder punt 4 is er een duidelijke vooruitgang merkbaar wat de 

correctie van de toelage bij terugvordering betreft. Daarentegen werd vooralsnog geen 

gevolg gegeven aan de aanbeveling om tot conversie over te gaan van openstaande 

vorderingen uit de NOB.  

 

RMI-dossiers 

Over het algemeen wordt het beeld dat uit de vorige controle van de RMI-dossiers naar 

voren kwam, namelijk dat van een goede opvolging, correcte dossiersamenstelling en 

degelijke sociale verslaggeving, bevestigd bij deze inspectie, enkele uitgesproken zwakke 

dossiers daargelaten. Het feit dat vele opmerkingen en aanbevelingen met betrekking tot de 

controle van de RMI-dossiers niet figureerden in het vorige inspectieverslag getuigt niet van 

een achteruitgang in de kwaliteit van de dossieropvolging en -begeleiding.  

 

Knipperlichten 

De specifieke controle van de knipperlichten is de eerste die in het OCMW wordt 

gehouden. 

 

Debriefing 

De debriefing vond plaats in aanwezigheid van het hoofd sociale dienst. Hij verliep in een 

goede sfeer, waarbij er ruimte was voor vraag en antwoord. Vanuit het OCMW werd 

duiding gegeven bij verscheidene gedane vaststellingen.  
 

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 
2015-2016 Zie bijlage 4 

Uit te voeren door 

uw diensten 
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Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

sociale dossiers 

Jaar 2017 Cf. bijlage nr. 3 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

Jaren 2015-2016 €140,11 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

De behandeling van de 

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

Op maandstaat 

augustus 2018 

 

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: 

Het Diensthoofd Inspectie 

 

 

 

 

 

 

Rudi CRIJNS 

 

  

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, uitzonderingen niet te na gesproken, deze procedure 

grotendeels op een correcte manier werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers. 

 

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN 

STEEKPROEF  
 

Veertig 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 

grotendeels nageleefd en heeft de wetgeving op een correcte manier toegepast voor het 

merendeel van de gecontroleerde sociale dossiers. 

 

Niettemin wenst de Inspectie een reeks commentaren en aanbevelingen te formuleren, 

dewelke opgenomen zijn in deel 1 van dit verslag. Het gaat om opmerkingen die aangetroffen 

werden in meerdere dossiers. Het valt op dat een beperkt aantal dossiers zich in negatieve 

zin onderscheidt ten opzichte van de overige dossiers.  

 

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

controletabel 3. Deze informatie dient binnen de twee maanden na verzending van het 

rapport aan de inspecteur te worden gemaild. 

 

De dossiers waarvoor een verbetering zal worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

eveneens weergegeven in controletabel 3. 
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BIJLAGE 4 

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES DIE WORDEN TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET 

VAN 26/05/2002 MET BETREKKING TOT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 

PERIODE 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 

 

 
 

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de 
gecontroleerde periode: € 3 390 177,30 – € 239 380,69 = € 3 150 796,61 

2015

Leefloon (50% - 55%) € 987 501,34 € 686,46

Soc.integratieproject student(65%) € 211 873,45

Project individuele integratie (70-75%) € 9 750,62

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 241 896,56

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 52 816,92

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 13 252,24

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 458,32

Regularisaties mbt voorgaande jaren aan controleperiode -€ 8 477,08 -€ 36,46

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Totaal 2015 € 1 509 072,37 € 650,00

2016

Leefloon (55%) € 1 192 555,99 € 102 802,49

Soc.integratieproject student(65%) € 198 207,93 € 10 784,45

Project individuele integratie (75%) -€ 1 667,42 € 949,69

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 400 575,21 € 6 280,00

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 72 601,50 € 5 612,30

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 29 664,69

Toelage onderhoudsgeld (100%)

Regularisaties mbt voorgaande jaren aan controleperiode -€ 2 248,82 -€ 10 607,92

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Regularisaties 2018 mbt controleperiode € 125,06 € 100,00

Regularisaties 2017 mbt controleperiode -€ 8 709,21 € 122 809,68

Totaal 2016 € 1 881 104,93 € 238 730,69
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1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  

 

 
 

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

€ 3 458 698,47 – € 315 456,05 = € 3 143 242,42 

 

 

2015

Leefloon (50% - 65%) € 1 012 623,80 € 93 700,88

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 215 088,90 € 23 609,03

Project individuele integratie (70%) € 8 083,20 € 1 514,23

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 218 965,79 € 6 543,50

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 67 841,38 € 11 334,81

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 17 655,12

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 411,01

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Installatiepremie organieke wet

Ontvangsten uit openstaande vorderingen NOB 

geboekt voor 2013 € 10 491,47

Verkeerde boekingen

Totaal 2015 € 1 540 669,20 € 147 193,92

2016

Leefloon (50% - 65%) € 1 163 698,99 € 107 431,13

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 233 648,07 € 23 835,55

Project individuele integratie (70%)

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 389 276,63 € 5 502,95

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 99 360,69 € 23 928,48

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 32 044,89

Toelage onderhoudsgeld (100%)

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Installatiepremie organieke wet

Ontvangsten uit openstaande vorderingen NOB 

geboekt voor 2013 € 7 564,02

Verkeerde boekingen

Totaal 2016 € 1 918 029,27 € 168 262,13
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1.2 Vergelijking van de totalen 

 

Periode 2015-2016 POD MI OCMW Verschil in € Verschil in % 

Uitgaven € 3 390 177,30 € 3 458 698,47 -€ 68 521,17 -2,02 

Ontvangsten € 239 380,69 € 315 456,05 -€ 76 075,36 -31,78 

Saldo € 3 150 796,61 € 3 143 242,42 € 7 554,19 0,24 

 

De cijfervergelijking toont een miniem verschil in netto-uitgaven van 0,24% ofte € 7554,19 in 

het nadeel van het OCMW. Achter dit kleine verschil gaat een teveel aan uitgaven en 

ontvangsten schuil aan de zijde van het OCMW, respectievelijk van 2,02% en 31,78%. 

 

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS 
 

Alle dossiers werden geanalyseerd, zowel aan ontvangsten- als aan uitgavenkant. De 

voorlopige resultaten van de afpunting werden bezorgd aan het OCMW op 23 augustus 

2018. De opmerkingen en stukken die het OCMW overmaakte op 17 september 2018 

werden in aanmerking genomen om de inspectieresultaten te finaliseren; ze lieten toe om 
het aantal geobserveerde afwijkingen in aanzienlijke mate te reduceren.  

 

2.1 Analyse van de uitgaven 

 

De controle van uw stukken bracht het volgende aan het licht:  

 een te veel ontvangen toelage (één dossier)  

 een eventueel te weinig ontvangen toelage 
 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelage in controletabel 4 

A. De eventueel te weinig ontvangen toelagen vindt u in controletabel 4B. 

 

2.2 Analyse van de terugvorderingen 

 

De controle van uw stukken bracht het volgende aan het licht:  

 een te veel ontvangen toelage (twee dossiers)  

 een eventueel te weinig ontvangen toelage.  

 

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

controletabel 4C. Er dient niet meer overgegaan tot terugvordering; in beide dossiers 

voerde het OCMW reeds een rechtzetting door naar aanleiding van de inspectieresultaten. 

In een derde dossier berust het verschil op een vergissing van het OCMW en dient dit 

laatste een rechtzetting door te voeren ten bate van betrokkene.  

 

Een lijst van mogelijks te veel doorgegeven ontvangsten werd bezorgd aan het OCMW. In 

enkele gevallen gaf dit aanleiding tot het versturen van geregulariseerde formulieren.  

 

3. CONCLUSIE  
 

Voor de gecontroleerde periode 2015-2016, werd volgend resultaat vastgesteld: 
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Enerzijds heeft uw OCMW mogelijk te weinig toelagen ontvangen. 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.  

Voor de dossiers vermeld in controletabel 4B kan het OCMW via het overmaken van 

correctieformulieren deze dossiers onder boven vermelde voorwaarden nog corrigeren. 

Hiervoor dienen deze formulieren voor het einde van de derde maand na ontvangst van dit 
schrijven overgemaakt te worden. 

Na deze termijn sluit de POD MI de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen 

van toelagen is dan, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk. 

 

Anderzijds heeft uw OCMW te veel aan toelagen ontvangen. 

Op basis van analyse van de uitgaven (zie de lijst in controletabel 4A) werd er namelijk 

afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 140,11 te veel aan toelagen heeft ontvangen. 

Deze te veel ontvangen toelage zal door onze diensten teruggevorderd worden. 

  

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 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. 

 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 

(merk op dat enkel de knipperlichten waarvoor opmerkingen werden geformuleerd of 

waarvoor toelage wordt ingehouden in deze controletabel worden vermeld).  
 

2. CONCLUSIES 

 

Uit de controle blijkt dat de meerderheid van de knipperlichten correct werd opgevolgd 

door uw centrum. 

 

Wel is gebleken dat sommige van de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet 

correct waren, hetgeen erop wijst dat de feedbackcodes soms verkeerd geïnterpreteerd 

en/of verkeerd toegepast werden door uw medewerkers (met name ongerechtvaardigde 

toekenning code 3). 

 

Tevens was de kwaliteit van de tijdens de inspectie voorgelegde bewijsstukken soms voor 

verbetering vatbaar (zie hierboven deel 1).  

 

Voor één dossier werd het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht door 

onze diensten geannuleerd. De toelage voor dit dossier wordt voor de bepaalde periode 

ingehouden (zie controletabel 8). Voor verschillende dossiers werden in de genoemde 
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controletabel richtlijnen/aanbevelingen geformuleerd (zie ook deel 1 van dit rapport). 

Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die 

in de toekomst worden verzonden.  
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