
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

05/06/2018, 11/06/2018 en 12/06/2018. De laatste info in verband met de inspectie 

werd door ons ontvangen op 11/09/2018. 

 

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  

GINGELOM 
Sint-Pieterstraat 1 
3890 Gingelom 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    
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1. INLEIDING 

 

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

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

sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. 

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

missie en gaan uit van de volgende visie ; 

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

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

regelgeving 

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

inzake maatschappelijke integratie. 

 

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

doelstellingen;  

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

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

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

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

 Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en 

armoedebestrijding te optimaliseren.  

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

een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

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

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

 

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

 Respect 

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid  

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Diversiteit  

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

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

 

 Omschrijving Jaar 

Uitgevoerde 

controle 

Bijlage 

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

medische kosten 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 1: controle van de medische 

bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 
2013-2016 

Bijlage 2: controle toelagen, Wet 

02/04/65 

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 
2014-2016 

Bijlage 4: controle van de toelagen, 

Wet van 26/05/2002 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 5: controle van het 

stookoliefonds 

6 Fonds voor Participatie en Sociale Activering 2016 
Bijlage 6: controle van de subsidies  
Fonds Participatie en Sociale Activering 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 7: controle van de Energiefonds-

subsidies, Wet 04/09/2002 

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 

Bijlage 9: controle van de specifieke 

toelagen GPMI 

 

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

brief. 

 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 

 

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

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

waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. 

 

De inspecteur heeft de controles in 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.  

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 

 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per 

gecontroleerde materie. 

Er wordt ook 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 in bijlage 

bij dit verslag. 

De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te 

worden. 
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Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

Er werd een goede opvolging vastgesteld van de boekhoudkundige gegevens voor de Wet 

van 02/04/1965.  

Voor 1 dossier werd vastgesteld dat er een teveel aan toelagen werd ontvangen. Deze 

toelagen zullen worden ingehouden. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

De controle van de RMI-dossiers liet zien dat het OCMW in een goede begeleiding van 

haar cliënten voorziet. In het algemeen verdient het aanbeveling om een duidelijke 

structuur aan te brengen in de sociale dossiers en sociale verslagen, zodat het dossier 

administratief correspondeert met de betoelaging en de nodige bewijsstukken snel terug 

te vinden zijn. Daarnaast moeten essentiële stukken die in het dossier terug te vinden zijn 

ook hun weerslag vinden in de sociale verslagen, zodat de Raad op een geïnformeerde 

manier tot een beslissing kan komen. 

 

 

Intake: De standaard intake formulieren zijn erg uitgebreid, maar vaak worden deze niet 

secuur genoeg ingevuld. Bovendien ontbreekt in veel gevallen de datum of de 

handtekening van de maatschappelijk werker en/of cliënt.  

Bij een herziening van een dossier is het niet nodig om een nieuwe intake in te vullen en 

op te nemen, het volstaat om de wijzigingen in de situatie van  cliënt op te nemen in het 

sociaal verslag. Hiertoe dienen uiteraard de relevante KSZ-stromen geconsulteerd te 

worden. 

Ook wanneer er in eerste instantie een negatieve beslissing wordt genomen voor het RMI 

omwille van het niet volledig kunnen afronden van het sociaal onderzoek is het niet nodig 

om een nieuw intakeformulier op te stellen: het RMI kan immers toegekend of geweigerd 

worden vanaf de eerste datum van aanvraag op het moment dat alle nodige informatie 

voorhanden is. 

 

Sociale verslagen: In meerdere gecontroleerde dossiers correspondeert de inhoud van de 
verslagen niet met wat er in het dossier teruggevonden wordt (bijvoorbeeld essentiële 

informatie in bewijsstukken die niet opgenomen wordt in het sociaal verslag). De 

maatschappelijk werkers moeten zich bewust zijn van het feit dat het sociaal verslag een 

officieel document is en rechtsgeldigheid heeft. Het komt er dus op aan de sociale 

verslagen naar de toekomst toe beter te stofferen (een duidelijke situatieschets, bondige 

vermelding van de resultaten van de afgelegde huisbezoeken, stand van zaken betreffende 

uitputten van rechten, werkbereidheid, …) en de bewijsstukken te bundelen bij het 

betreffende sociaal verslag. Hierdoor zal het in de toekomst ook duidelijker zijn welke 

informatie heeft geleid tot een bepaald steunvoorstel en/of berekening van het toegekende 

leefloon. 

 

KSZ-onderzoek: Voor elk dossier dienen de nuttige KSZ-stromen opgezocht te worden 

en hun weerslag te vinden in de sociale verslagen. Dit bleek niet in alle dossiers het geval 

te zijn. 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. 
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Huisbezoeken: Betreffende de huisbezoeken valt het op dat er vaak geen informatie in de 

sociale verslagen is opgenomen. Het huisbezoek is -behoudens uitzonderingsgevallen- 

verplicht uit te voeren en dit minstens één keer per jaar per dossier. Het is hierbij aan te 

bevelen dat dit zo snel mogelijk gebeurt na aanvang van het leefloon. De afgelegde 

huisbezoeken moeten hun weerslag vinden in het sociaal verslag. 

  

Beslissingen 

Indien de Raad beslist om af te wijken van de basisvoorwaarden van het RMI dient dit 

gemotiveerd te worden opgenomen in de beslissing. Enkele voorbeelden van mogelijke 

afwijkingen zijn:  

 Toekenningen van het RMI waarbij de ingangsdatum vóór de datum van aanvraag 

ligt; 

 Billijkheidsredenen ten aanzien van de werkbereidheid wegens bv. ziekte, andere 

prioriteiten in traject, … of ten aanzien van het GPMI; 

 Billijkheidsredenen ten aanzien van de vorderingen bij onderhoudsplichtigen. 

 
Kennisgevingen: de leesbaarheid van de kennisgevingen is verbeterd door het versturen 

van enerzijds de raadsbeslissing en anderzijds het document waarin uitgelegd staat wat de 

beslissing precies inhoudt. Het aanhouden van een duidelijke structuur voor dossiers en 

sociale verslagen kan voorkomen dat er fouten voorkomen in de kennisgevingen en 

begeleidende brieven die verstuurd worden. Daarnaast is het belangrijk om ook steeds de 

motivatie van de beslissing duidelijk te vermelden in de kennisgeving. 

 

GPMI: In de GPMI contracten en evaluaties is duidelijk te zien dat uw OCMW heeft 

nagedacht over de toepassing van de regelgeving en hier ook inspanningen voor levert. De 

afgesloten GPMI’s worden steeds tijdig en grondig geëvalueerd. Ook het toepassen van 

sancties in het kader van het GPMI gebeurt op een correcte en goed doordachte manier. 

 

Het is wel van belang om er steeds voor te zorgen dat een GPMI gebaseerd is op de 

sociale balans. Deze sociale balans is niet altijd eenduidig terug te vinden in de sociale 

dossiers. De vorm van de Sociale Balans is niet van belang, deze kan bestaan uit een apart 

document of opgenomen zijn in het Sociaal Verslag, maar hoe dan ook dient de sociale 

balans aanwezig te zijn.  

Bovendien kan het GPMI per definitie pas ingaan nadat de sociale balans werd opgemaakt 

en dus niet tegelijk met de opmaak van het intakeformulier. 

 

Het verdient ook aanbeveling om waar mogelijk concrete  en meetbare stappen op te 

nemen in het GPMI die toewerken naar het bereiken van de algemene doelen van het 

GPMI (bv. binnenbrengen van x aantal sollicitaties, inleveren van rapporten /diploma’s 

/attesten van aanwezigheid, …, en dit binnen een bepaalde termijn of tegen een bepaalde 

datum).   

 

 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Er werd een goede boekhoudkundige opvolging door uw OCMW vastgesteld. Sinds de 

vorige controle werd de werkwijze aangepast en worden terugvorderingen correct 

doorgegeven. 

In de vergelijking van de uitgaven werd een aanzienlijk verschil vastgesteld in het nadeel 

van het OCMW, dat te wijten bleek aan het niet opsplitsen in de boekhouding van 
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verschillende soorten steunen en terugvorderingen. 

 

Fonds voor Participatie en Sociale Activering 

De toekenningen in het kader van het Fonds voor Maatschappelijke Participatie en 

Culturele en Sportieve Ontplooiing gebeurden conform de wetgeving.  

 

Er dient wel op toegezien te worden dat er steeds een factuur of betalingsbewijs is die de 

activiteit bewijst. Er dient aangetoond te worden dat het OCMW de activiteit/factuur zelf 

betaalde. Wanneer het OCMW de toelage aan de begunstigde betaalt, dan moet de 

begunstigde het betaalbewijs of deelnamebewijs te leveren met betrekking tot de activiteit 

waaraan werd deelgenomen (bv. ticket pretpark, bewijs aankoop speelgoed).  

 

Voor twee dossiers konden er geen bewijsstukken voorgelegd worden van de kosten die 

gemaakt werden in het kader van het fonds. Deze steunen zullen om deze reden worden 

teruggevorderd. Het verdient aanbeveling om voor gevallen waarin de begunstigden nog 

bewijzen dienen binnen te brengen de toegekende steun terugvorderbaar te stellen, om 

zeker te zijn dat de nodige bewijsstukken nadien door de begunstigden worden bezorgd 

aan het OCMW. 

 

Betreffende de toekenningen in het kader van dit Fonds werkt het OCMW met een intern 

reglement. Het wordt aanbevolen dit reglement officieel te laten goedkeuren op de Raad. 

  

De behandeling van de knipperlichten 

 

Betreffende de behandeling van de knipperlichten konden niet de nodige bewijsstukken 

voorgelegd worden. De toelagen zullen worden teruggevorderd. Een goede opvolging van 

mutaties en knipperlichten en een regelmatige opzoeking van de relevante KSZ-stromen 

kan er in de toekomst voor zorgen dat knipperlichten vermeden worden. 

 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

Het valt op dat uw OCMW de opmerkingen uit het vorige inspectierapport ter harte heeft 

genomen en inspanningen heeft geleverd om haar werking te verbeteren. 

 
Aangaande de boekhoudkundige controles werd vastgesteld dat de opvolging van de 

terugvorderingen wordt waargenomen binnen de sociale dienst en wordt doorgegeven aan 

de POD MI.  

 

De sociale dienst heeft duidelijk stappen ondernomen om de opvolging van de dossiers te 

verzekeren en richt regelmatig vragen tot de inspectie en de FrontOffice om tot een juist 

resultaat te komen.  
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Debriefing 

 

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van de secretaris en 

medewerkers van de sociale dienst. Dit gebeurde in een constructieve sfeer waarbij het 

OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen en er enkele vragen voorgelegd 

werden betreffende diverse materies waarvoor de POD MI bevoegd is. 

  

Tijdens de debriefing werd daarnaast aandacht besteed aan de juiste doorstroming van de 

gegevens in verband met de terugvordering van de financiële dienst naar de sociale dienst 

voor een eenvoudige en juiste opvolging van de terugvorderingen. 

 
 

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 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2013-2016 Zie bijlage 2 
Uit te voeren door 

uw diensten 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van 

de sociale dossiers 
2017 Zie bijlage 3 

Uit te voeren door 

uw diensten 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

boekhoudkundige controle 
2014-2016 Zie bijlage 4 

Uit te voeren door 

uw diensten 

Fonds voor Maatschappelijke Participatie en 

Sociale Activering 
2016 Zie bijlage 6 

/ 

De behandeling van de knipperlichten 2015-2016 Zie bijlage 8 
Uit te voeren door 

uw diensten 
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Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2013-2016 € 470,77 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

sociale dossiers 

2017 Cf. bijlage nr. 3 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, 

boekhoudkundige controle 

2014-2016 € 968,48 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Fonds voor 

Maatschappelijke 

Participatie en Sociale 

Activering 

2016 € 80 
Door onze dienst 

Budget 

Via een vordering tot 

terugbetaling die u 

zal ontvangen 

De behandeling van de 

knipperlichten 
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: 

Diensthoofd Dienst Inspectie, 

 

 

 

 

 

Rudi CRIJNS 

 

  

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 van 2013 t/m 2016. 

 

Er wordt een boekhoudkundige vergelijking gemaakt van de uitgaven en terugvorderingen 

van de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt. 

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

opgespoord.  

 

1 DE FINANCIELE RESULTATEN VAN DE CONTROLE 

 

1.1 Analyse van de uitgaven 
 

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt: 

 

- Dat er te veel toelagen werden ontvangen 

- en eventueel te weinig toelagen werden ontvangen. 
 

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 A/B 
 
 

1.2 Analyse van de ontvangsten 

 

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat 

vastgesteld. 

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

470,77 € (zie de controletabellen 2A en 2C). 

 

Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren definitief in onze informatica 

toepassing afgesloten worden. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode is, behoudens 

veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.  
 
 
De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie  

controletabellen B en E ), zouden u nog kunnen 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
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De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van toelagen is, 

behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.  

Voor de dossiers vermeld in controletabel 2B kan het OCMW nog correcties overmaken 

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

volgende elementen:  

 beknoptheid van de sociale verslagen en ontbreken van bewijsstukken 

en essentiële elementen (zoals huisbezoeken, KSZ-opzoekingen, niet-

gedateerde stukken); 

 de beslissingen vermelden niet altijd correcte gegevens en/of 

motivering hiervan; 

 de kennisgevingen: zijn niet altijd correct en/of volledig aangezien ze 

gebaseerd zijn op voorgaande gegevens. 

 
 

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. 
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3. CONCLUSIE 
 

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 en/of 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. Deze informatie dient binnen de maand na verzending van het rapport aan 

de inspecteur te worden gemaild. 
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BIJLAGE 4 

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

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

PERIODE 2014-2016. 

 

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

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

omtrent het leefloon betaald door het OCMW. 

 

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN 
 

1.1 Cijfers volgens de POD MI 
 

POD MI 

2014 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 57.814,73 € 278,08 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 0,00 € 0,00 

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00 

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 11.142,51 € 0,00 

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 0,00 € 0,00 

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 0,00 € 0,00 

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00 

      

2015 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 61.705,49 € 10.706,25 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 0,00 € 0,00 

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00 

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 0,00 € 0,00 

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 4.103,15 € 0,00 

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 1.089,82 € 0,00 

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00 

      

2016 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 56.071,46 € 2.476,36 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 0,00 € 0,00 

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00 

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 9.838,08 € 0,00 

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 0,00 € 0,00 

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 1.156,53 € 0,00 

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00 

      

TOTAAL € 202.921,77 € 13.460,69 
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Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de 

gecontroleerde periode:  

202.921,77 – 13460,69 = 189.461,08 € 

 

1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

OCMW 

2014 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 71.575,08 € 1.153,07 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 0,00 € 0,00 

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00 

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 0,00 € 0,00 

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 0,00 € 0,00 

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 0,00 € 0,00 

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00 

      

2015 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 66.624,30 € 10.351,91 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 0,00 € 0,00 

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00 

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 0,00 € 0,00 

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 0,00 € 0,00 

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 0,00 € 0,00 

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00 

      

2016 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 67.334,67 € 1.985,18 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 0,00 € 0,00 

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00 

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 0,00 € 0,00 

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 0,00 € 0,00 

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 0,00 € 0,00 

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00 

      

TOTAAL € 205.534,05 € 13.490,16 

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

205.534,05 – 13.490,16 = 192.043,89 €. 
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1.2 Vergelijking van de totalen 
 

Periode 2014-2016 POD MI OCMW Verschil in € Verschil in % 

Uitgaven € 202.921,77 € 205.534,05 -€ 2.612,28 -1,29% 

Ontvangsten € 13.460,69 € 13.490,16 -€ 29,47 -0,22% 

Saldo € 189.461,08 € 192.043,89 -€ 2.582,81 -1,36% 

 

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS 
 

Alle dossiers werden geanalyseerd. 

 

2.1 Analyse van de uitgaven 
 

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

 een te veel ontvangen toelage 

 een eventueel te weinig ontvangen toelage.  
 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelagen 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 geen te veel ontvangen toelage aan het licht.  

 

3. CONCLUSIE  
 

Voor de gecontroleerde periode 2014-2016, werd volgend resultaat vastgesteld: 

 

Het verschil in de uitgaven bedraagt > 1% in het nadeel van het OCMW en het verschil in de 

terugvorderingen bedraagt < 10% in het nadeel van de POD MI 

 

Uw OCMW heeft 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 

 

mailto:vraag@mi-is.be


16 
 

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 6 

CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VOOR DE BEVORDERING 

VAN PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING VAN DE GEBRUIKERS VAN DE 

DIENSTVERLENING VAN DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK, EN OP DE 

SPECIFIEKE MAATREGEL VOOR KINDERARMOEDE – JAAR 2016. 

 

De inspectie wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 Algemene analyse van het gebruik van het fonds;  

 Boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in OCMW-boekhouding 

vergeleken worden met de subsidies toegekend door de POD MI  

 De controle van alle dossiers of van een steekproef op de bewijsstukken voor alle 

soorten activiteiten.  

 

 

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE AANWENDING VAN HET FONDS 
 

 Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: €1870,00 (activiteiten) + 

€1247,00 (kinderarmoede). Deze bedragen werden volledig gebruikt. 

 Vanuit de provincie Limburg werd er voor 2016 een bijkomende toelage verstrekt 

voor de bestrijding van de kinderarmoede in het kader van het SALK. Voor het 
OCMW van Gingelom bedroeg dit € 3.117. Deze middelen werden volledig en 

correct benut.  

 er werden verdeelcriteria vastgelegd voor het fonds en voor de 

tegemoetkomingsplafonds en deze criteria werden goedgekeurd door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn. Deze verdeelcriteria werden intussen aangepast, het 

verdient aanbeveling om ook deze aanpassing te laten goedkeuren door de Raad voor 

Maatschappelijk welzijn;  

 uw OCMW gebruikt het Fonds om tegemoet te komen in heel gevarieerde 
activiteiten;  

 de beslissingen van individuele steun worden telkens voorgelegd aan de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn. 

 

2. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE 

 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW (inclusief SALK) 

 

JAAR 

EFFECTIEVE 

UITGAVEN 

OCMW 

EFFECTIEVE 

TERUG- 

VORDERINGEN 

OCMW 

INGEDIENDE 

UITGAVEN 

UNIEK 

VERSLAG 

BEDRAG 

VAN DE 

SUBSIDIE 

VERMELD IN 

UNIEK 

VERSLAG 

SUBSIDIES 

AANVAARD NA 

INSPECTIE 

BOEKHOUDING 

2016 8029.94€  0€  7279.94€  6234,00€  6234,00€  

 

Er zal geen terugvordering plaatsvinden op basis van de boekhoudkundige controle. 
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3. CONTROLE VAN DE BEWIJSSTUKKEN 
 

 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

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

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

6A. 

Motivering weigering van de activiteiten: er werd door de begunstigden geen bewijs van 

betaling geleverd van de activiteit.  

 

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

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

 

 

4. CONCLUSIES 
 

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

van 80 €.  

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

“Budget”.  
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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 wordt 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 niet correct 

waren en/of dat de er voor heel wat knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw 

OCMW en/of dat er nog heel wat knipperlichten open staan. 

Dit kan erop wijzen dat:  

De feedbackcodes verkeerd geïnterpreteerd en/of verkeerd toegepast werden door uw 

medewerkers. 

 De formulieren foutief worden ingevuld door uw medewerkers; 

 Er niet voldoende opvolging is van de KSZ-stromen door uw medewerkers; 

 Er geen opvolging is van de knipperlichten die maandelijks naar uw Centrum worden 
verzonden; 

 Er geen opvolging is van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar uw Centrum worden 

verstuurd. 


