
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

15/05/2018 en 30/05/2018. 

 

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, WTC II, Koning Albert II-laan 30, 1000 Brussel. 
 
 
 
 
 

 

 
Aan de Voorzitter van het OCMW van  

Grobbendonk 

Schransstraat 51 

2280 Grobbendonk 

 

 

 

 

 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 
 

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: controle van de sociale dossiers 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2012: boekhoudkundige controle 
2014-2016 

Bijlage 4: controle van de toelagen, 

Wet van 26/05/2002 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

6 Fonds voor Participatie en Sociale Activering 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

8 De behandeling van de knipperlichten 2015-2016 
Er waren voor deze periode geen 

openstaande knipperlichten 

9 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

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

Bijlage 9: controle van de specifieke 

toelagen GPMI 

 

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

brief. 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 

 

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

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

waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. 

De inspecteur heeft de controles in goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren.  

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

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

informatie verschaft.  

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 

 

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

gecontroleerde materie. 

In deze rooster wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste opmerkingen.  

Deze hebben betrekking op het naleven van de regelgeving en/of de procedures en of goede 

praktijken. De gedetailleerde informatie per dossier vindt u in de controleroosters 

bijgevoegd bij het verslag.  

De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te 

worden. 
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Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Betreffende de uitgaven is er nog een marge voor verbetering, daar het OCMW minder 

ontving dan uitbetaalde.  

 

Het is aan te bevelen dat er bij de omschrijving van de ontvangsten duidelijk genoteerd 

wordt op welke periode de ontvangst betrekking heeft (bvb equivalent leefloon maart 
2012). 

 

Het wordt aanbevolen een extra boekhoudkundige opvolging te organiseren door de 

maandstaten van de POD MI te vergelijken met de uitgaven leefloon van het OCMW en 

dit idealiter op maandbasis. 

 

 

De behandeling van de knipperlichten 

 

Er waren geen openstaande knipperlichten voor de periode 2015-2016. Dit getuigt  van 
een goede opvolging. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de GPMI toelagen 

 

Er werd vastgesteld dat het OCMW inspanningen levert om de nieuwe reglementering die 

geldig is vanaf 01/11/2016 zo correct mogelijk toe te passen. 

 

De volgende verbeteringen kunnen nog worden doorgevoerd: 

- Er moet bij elk dossier waarvoor er een extra toelage GPMI wordt aangevraagd 

een formele sociale balans aanwezig zijn. Deze sociale balans moet voorafgaandelijk 

aan het GPMI opgesteld worden. Het is een overzicht van de sterktes en 

probleemgebieden op verscheidene levensdomeinen waarmee de begunstigde te 

maken krijgt. Deze sociale balans dient in samenspraak met de begunstigde 

opgesteld te worden. De input van de cliënt (wat vindt deze zelf belangrijk?) moet 

duidelijk uit de verf komen; 

- de engagementen van de cliënt en OCMW die opgenomen zijn in het GPMI zijn 

niet altijd evenwichtig en soms te weinig concreet. Een vastgesteld werkpunt op 

een bepaald levensdomein dat wordt opgenomen in het GPMI vereist een 

engagement van cliënt en OCMW. Wat gaat de cliënt concreet doen, en wat gaat 

het OCMW concreet doen?; 

- de evaluaties gebeuren tijdig en zijn voldoende concreet.  

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Zoals bij vorige boekhoudkundige controles van het RMI moest er vastgesteld worden dat 

het OCMW eventueel te weinig toelagen heeft ontvangen. 

 

Debriefing 
De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van het hoofd sociale 

dienst. Dit gebeurde in een constructieve sfeer, waarbij het OCMW zich kon vinden in de 
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gemaakte opmerkingen en waarbij er ruimte was voor het stellen van een aantal concrete 

vragen. 

Er werd tevens kennis gemaakt met de Algemeen Directeur, waarbij er in algemene termen 

aandacht was voor de huidige werking van het OCMW en de toekomstige samenwerking 

met de gemeente.  

Er werd de mogelijkheid besproken om een “analyse van de processen betoelaagd door de 

federale overheid” te laten doorgaan bij het OCMW. Afgesproken werd dat het OCMW, 

indien gewenst, de inspecteur hiervoor contacteert, zodat deze de bevoegde personen 

hiervoor verwittigt. 

 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle 
Gecontroleerde  

Periode 

Eventueel 

te weinig  

ontvangen 

Terugvorderings- 

procedure 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

boekhoudkundige controle 
2014-2016 Zie bijlage 4 

Uit te voeren door 

uw diensten 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

GPMI toelagen 

Jaar 2017 Cf. bijlage nr. 9 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

 

 

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

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

aanvaarding van de resultaten van de inspectie.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie: 

 

 

 
 

 

Rudi Crijns 

Diensthoofd Inspectiedienst 
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BIJLAGE 4 

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

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

PERIODE 2014-2016 

 

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

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

omtrent het leefloon betaald door het OCMW. 

 

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN 
 

1.1 Cijfers volgens de POD MI 
 

2014 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50%) € 71.628,99 € 381,43 

Leefloon (55%) € 80.306,10 € 3.239,36 

Soc.integratieproject student(60%) € 405,40 € 603,68 

Soc.integratieproject student(65%) € 283,06 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 7.099,30 
 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 9.808,32 
 Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode  -€ 223,91 -€ 381,43 

2015 

  Leefloon (50%) € 8.293,31 € 4.699,43 

Leefloon (55%) € 202.027,75 € 4.164,27 

Soc.integratieproject student(65%) € 16.833,00 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 7.792,72 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 21.339,81 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 4.381,08 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 300,00 

 Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode -€ 8.293,35 -€ 906,51 

2016 

  Leefloon (50%) € 279,81 

 Leefloon (55%) € 205.922,26 € 6.911,12 

Soc.integratieproject student(65%) € 5.469,74 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 63.199,34 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 26.929,93 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 4.514,50 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 250,00 

 Soc.integratieproject opleiding (75%) € 3.122,64 

 Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode  -€ 279,81 

 

   Regularisaties 2017 mbt controleperiode -€ 9.541,11 € 8.919,72 

Regularisaties 2018 mbt controleperiode € 0,00 € 0,00 

   Aangegeven in 2015 voor 2015 maar gaat over ontvangst 2013  -€ 1.338,17 
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   TOTAAL € 721.848,88 € 26.292,90 

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

gecontroleerde periode:  

€721.848,88 – €26.292,90 = €695.555,98 

 

1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

2014 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 176.674,79 € 4.684,42 

2015 

  Leefloon (50% - 65%) € 287.381,20 € 7.275,82 

Verkeerd geboekt (artikel 7405090 Severins FOD SZ) 

 

€ 8.180,67 

Verkeerd geboekt (terugbetaling art.60) 

 

-€ 544,91 

2016 

  Leefloon (50% - 65%) € 285.613,00 € 6.347,43 

   TOTAAL € 749.668,99 € 25.943,43 

 

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

€749.668,99 - €25.943,43 = €723.725,56. 

 

1.2 Vergelijking van de totalen 
 

Periode 2014-2016 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR) €695.555,98 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR) €723.725,56 

Verschil (in EUR) €28.169,58 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %) 4,05% 

Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 55% (in EUR) €15.493,27 

 
Mogelijke oorzaken van dit verschil kunnen zijn (dit is een niet-exhaustieve lijst): 

 Meest plausibel is dat het OCMW bepaalde toelagen onvolledig heeft aangevraagd  

 Het OCMW heeft voor bepaalde dossiers de verkeerde categorie leefloon  

aangevraagd  

 Het OCMW heeft niet of niet correct gereageerd op foutcodes 

 Bepaalde bedragen kunnen foutief geboekt zijn (bijvoorbeeld een dossiers equivalent 

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

op het artikel leefloon) 

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

Uw OCMW heeft mogelijk te weinig toelagen ontvangen voor maximaal €28.169,58 (aan 

100%)  . 

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

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

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

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

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

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

De formulieren die u eventueel wil verzenden moeten voor 31/12/2018 overgemaakt 

worden. 

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

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

 
  

mailto:vraag@mi-is.be
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BIJLAGE 9 

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

PERIODE 2017 

 

De controle werd op twee niveaus uitgevoerd: 

 

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

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

aan de POD MI bezorgde uniek jaarverslag. 

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

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

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

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

tussenkomsten toegekend aan derden, werd een steekproef hiervan 

gecontroleerd.  

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

 

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

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

 

1. CONTROLE VAN DE AANGIFTE IN HET UNIEK JAARVERSLAG 

 

1.1 Boekhoudkundige vergelijking 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van €11.538,36.  

 

 
Aangifte Uniek 

jaarverslag 
OCMW-rekeningen* 

Gerechtvaardigde subsidies via de 

personeelskosten 
€13.581,80 €11.538,36 

Gerechtvaardigde subsidies via de financiële 

tussenkomsten toegekend aan de begunstigden 
€0 €0 

Gerechtvaardigde subsidies via de financiële 

tussenkomsten toegekend aan derden 
€0 €0 

Gerechtvaardigde subsidies via andere uitgaven €0 €0 

Subsidies overgedragen naar het volgende jaar €0 €0 

Eventuele ontvangsten €0 €0 

Netto (gerechtvaardigde/overgedragen 

subsidies – ontvangsten) 
€13.581,80 €11.538,36 

*Geboekt op de rekening 7405097.  

 

Via Raadsbeslissing van 20/02/2017 werd een nieuw personeelslid aangeworven, met 

vervangingscontracten en nieuw contract (3 opdrachten). 
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1.2 Controle van de personeelskosten: 

 

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

controletabel nr. 9A. 

 

Recht op een subsidie van €11.538,36. 

Aangegeven subsidies voor de personeelskosten: €13.581,80 

Goedgekeurde personeelskosten na de controle: €17.682,36 

Terug te vorderen verschil: €0 

 

2. CONTROLE VAN HET GPMI 

 

Een steekproef van 15 GPMI’s werd gecontroleerd.  

 

Volgende punten werden grondiger bestudeerd:  

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

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

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

Deze doelstellingen en verbintenissen moeten logischerwijze leiden tot besluiten van 

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

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

- De inhoud van de eventuele avenanten aan het GPMI. 

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

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

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

tijdens de periodes die overeenkomen met de studies, …)  

 

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

 

3. BESLUITEN 

 

3.1 Controle van het uniek jaarverslag 

 

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

het jaar 2017 effectief betoelaagbaar waren.  

 

3.2 Controle van het GPMI  

 

Voor bepaalde GPMI  waren er opmerkingen/aanbevelingen.  

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

 

De extra informatie die werd gevraagd voor het (de) GPMI opgenomen in controletabel nr. 

9E zal aan uw inspecteur ingescand bezorgd worden en dit in de maand die volgt op de 

ontvangst van dit verslag.    

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

vermeld in controletabel nr. 9E. 
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