
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23, 

24 en 25 oktober en 24 november 2017 

 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  

Hasselt 

Albrecht Rodenbachstraat 20 

3500 HASSELT 

 

 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). 

  

http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding


3 
 

2. CONTROLES 
 

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2014 – 2015 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
2016 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2014 – 2015 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
Geen controle 

uitgevoerd 
Bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 7: Controle van de 

Energiefonds-subsidies 

 

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

brief. 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 
 

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren. 

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

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

informatie verschaft. 

 

De 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. 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

De onderstaande tabel(len) geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen 

per gecontroleerde materie. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Het OCMW volgt de financiële steunen in het kader van de Wet van ’65 uitstekend op, en 

dit zowel voor de uitgekeerde leeflonen als voor de aangifte van de geïnde terugvorderingen 

op deze leeflonen. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Uit de dossiers blijkt een goede opvolging. De sociale verslagen zijn uitgebreid en concreet. 

De nodige bewijsstukken zijn aanwezig en de resultaten van de huisbezoeken zijn meestal 

terug te vinden in de sociale verslagen. Betreffende de volgende/onderstaande punten is er 



4 
 

wel nog marge voor verbetering: 

 

In verschillende dossiers werd er geen intakeformulier aangetroffen (en heel soms ontbrak 
het ontvangstbewijs ook). Dit formuliermoet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend 

door de aanvrager, en levert alle gegevens nodig voor het samenstellen van de materiële, 

sociale en financiële toestand van de aanvrager. Ook geeft dit formulier het OCMW alle 

machtigingen van de aanvrager om de opgevraagde elementen te controleren bij de 

overheidsadministraties en financiële organismen. De opmaak van dit document is wettelijk 

verplicht op basis van het artikel 6 van het AR van 11/07/2002. 

 

In niet alle dossiers werd voldaan aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de 

verhoogde toelagen: 

 

Er is recht op een verhoogde betoelaging van 100% van het uitgekeerde leefloon gedurende 

twee jaar (OB 30/03/2007) voor de begeleiding van personen die hun hoedanigheid van 

dakloze verliezen door een woning met permanent karakter te betrekken op het 

grondgebied van de gemeente. (OB 07/05/2007) 

 

Er is recht op een verhoogde toelage van +10% voor de begeleiding van studenten met RMI. 

Deze verhoging geldt vanaf de eerste dag van de maand waarin het GPMI werd 

ondertekend. 

 

De sociale balans en het GPMI: Hoewel de sociale verslagen en de verschillende stukken in 

de dossiers een goede begeleiding van de RMI-begunstigden aantonen vindt dit niet steeds 

zijn weerslag in de GPMI’s van de begunstigden en de voorbereidende documenten hiertoe. 

Het is dan ook aan te raden om deze documenten van meer diepgang te voorzien. 

 

Voor de sociale balans kan er worden gewerkt met een apart document of door een 

uitbreiding van het sociaal verslag met rubrieken waarin de verschillende levensdomeinen 

van de cliënt worden besproken en hier een analyse van wordt gemaakt door de 

begeleidende maatschappelijk werker. 

 

Deze kunnen dan in het GPMI worden omgezet in concrete en meetbare stappen voor de 
cliënt en het OCMW, die dan later kunnen worden geëvalueerd op hun uitvoering en 

impact. 

 

Deze evaluaties van het GPMI moeten minstens drie maal per jaar worden uitgevoerd, 

waarvan minstens twee tijdens een persoonlijk treffen. Bovendien maakt het OCMW ten 

minste eens per jaar een globale evaluatie van de resultaten van het GPMI. De evaluaties 

moeten bovendien steeds te worden gedateerd en te worden ondertekend door de 

begeleidende maatschappelijk werker én de begunstigde van het GPMI. 

 

De beslissingen betreffende het RMI en de bijhorende kennisgevingen aan de cliënt zijn niet 

steeds in de juiste formuleringen opgesteld: 

 

Zo worden de toekenning vaak beperkt in de tijd, bv. “Het RMI wordt toegekend van … 

tot … “. Het RMI is echter een recht dat van toepassing blijft zolang er aan de voorwaarden 

is voldaan. Een correcte formulering zou hier zijn: “Het RMI wordt u toegekend vanaf … . 

Deze beslissing wordt herzien bij elk gegeven dat een weerslag kan hebben op het 

toegekende recht en ten laatste op ... .” 
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Als er specifieke voorwaarden worden gekoppeld aan de toekenningsbeslissingen moeten 

deze duidelijk worden gekaderd in de basisvoorwaarden van het RMI. Het is immers niet 
toegelaten om zelf voorwaarden toe te voegen aan de wettelijk bepaalde voorwaarden van 

het RMI. 

 

Verdere voorbeelden zijn vermeld in controlerooster 3 bij de opmerkingen per 

gecontroleerd dossier. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Het OCMW volgt de subsidies in het kader van het RMI uitstekend op, en dit zowel voor 

de uitgekeerde leeflonen als voor de aangifte van de geïnde terugvorderingen op deze 
leeflonen. 

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Bij het afronden van de inspecties werden de resultaten overlopen met de medewerkers van 

het OCMW. Gezien de vaststellingen werd er hier vooral aandacht besteed aan de 

opmerkingen die werden gemaakt naar aanleiding van de controle van de RMI dossiers.  

 

De recente aanpassingen in de wetgeving met betrekking tot het GPMI werden besproken, 

alsook de mogelijkheden voor documenten ter voorbereiding van dit GPMI. 

 

Verder was er nog onduidelijkheid met betrekking tot de mogelijkheden van het in rekening 

nemen van het inkomen van inwonende ascendenten die ook over het RMI beschikken. 

Hiervoor werden er inlichtingen gewonnen bij de juridische dienst van de POD MI. Deze 

bevestigen de werkwijze van het OCMW in de volgende situaties: Een ouder met twee 

kinderen (één meerderjarig en één minderjarig) beschikt over het RMI als categorie 

gezinslast. Het meerderjarig kind vraagt ook het RMI aan. Dit kan worden geweigerd wegens 

het te hoge inkomen van de inwonende ouder. Van diens inkomen dient er immer slechts 
het bedrag van het leefloon voor samenwonenden te worden vrijgesteld (en niet het bedrag 

gezinslast zoals de inspecteur foutief veronderstelde). 

 

Tot slot wenst de inspecteur uw medewerkers nog te danken voor hun blijvende positieve 

inzet en de goede samenwerking. 
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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 
 
De inspecteur stelde geen subsidietekorten vast tijdens de controle. 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings

-periode 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

controle van de sociale dossiers 
2016 

Cf. bijlage 

nr. 3 

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 : 

De directeur-generaal, 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie VOETS 

 
  

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

APRIL 1965 – PERIODE VAN 2014 - 2015 
 

Deze controle maakt een boekhoudkundige vergelijking van de uitgaven en terugvorderingen 

van de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt. 

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

opgespoord.  

 

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

Analyse van de uitgaven 
 

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

vastgesteld. 
 

Analyse van de terugvorderingen 
 
Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de subsidiëring door de Staat 

vastgesteld. 

 

2. Conclusies 
 

Dankzij de uitstekende opvolging van dossiers door uw diensten, werden er geen verschillen 

vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de subsidies die 

toegekend werden door de POD MI.  
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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 2016 
 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

 de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet 
van 26/05/2002; 

 en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van 

individuele dossiers. 

 

1. Algemene analyse van de procedure  
 

Dit is de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet: 

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

 Afleveren van een ontvangstbewijs;  

 Opstellen van een aanvraagformulier;  

 Aanwezigheid van bewijsstukken;  

 Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van 

de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;  

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op 
de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen. 

 

De inspecteur stelt vast dat deze procedure grotendeels correct werd toegepast voor de 

gecontroleerde dossiers. De volgende elementen verdienen evenwel nog uw aandacht: 

 Procedure bij elke aanvraag tot RMI: Het intakeformulier 

 Voorwaarden voor verhoogde toelagen: 

 Ex-daklozen 

 Ingangsdatum van het GPMI 

 Het GPMI: 

 Sociale balans 

 De evaluaties 

 Beslissingen en kennisgevingen: Formuleringen 

 

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

43 individuele dossiers werden gecontroleerd.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3. 

 

3. Conclusies 
 

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

nageleefd en heeft de wetgeving voor de gecontroleerde sociale dossiers in de meeste 

situaties op een correcte manier toegepast. Er werden nog algemene aanbevelingen 

geformuleerd. Deze kan u terugvinden in deel 1 van dit verslag. 

 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

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 2014 - 2015 
 

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

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

omtrent het leefloon betaald door het OCMW. 

 

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

A. Cijfers volgens de POD MI 
 

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

gecontroleerde periode: € 4 961 117,88 

 

  

2014 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) (101) € 1 559 627,93 € 115 021,85

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 203 383,75 € 5 777,02

Project individuele integratie (70%)(104) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 556 740,07 € 5 602,51

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) € 154 815,60 € 3 071,87

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 42 481,61 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 1 526,25 € 650,00

Regul's in 2014 mbt voorgaande jaren -€ 13 901,71 -€ 46 609,86

Reguls in 2015 - 2016 mbt 2014 € 19 976,79 € 183 519,15

2015

Leefloon (50% - 65%) (101) € 1 612 920,53 € 72 615,90

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 184 932,63 € 17 856,75

Project individuele integratie (70%)(104) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 660 593,42 € 8 999,66

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) € 174 918,78 € 5 456,45

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 37 097,91 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 2 084,30 € 0,00

Regul's in 2015 mbt voorgaande jaren -€ 5 185,06 -€ 104 928,76

Reguls in 2016 mbt 2015 € 142 297,15 € 106 159,53

TOTAAL € 5 334 309,95 € 373 192,07

POD MI
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B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

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

€ 4 906 423,41 

 

C. Vergelijking van de totalen 
  

 
 

2. Controle van een steekproef van dossiers 
 

Alle dossiers werden geanalyseerd. 

 

  

2014 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) (101) € 1 561 027,87 € 148 487,05

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 205 251,37 € 19 671,55

Project individuele integratie (70%)(104) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 558 795,19 € 12 296,49

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) € 160 745,02 € 7 370,06

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 41 413,16 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 1 881,59 € 617,00

2015

Leefloon (50% - 65%) (101) € 1 713 791,11 € 191 456,36

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 192 909,83 € 22 536,29

Project individuele integratie (70%)(104) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 681 790,70 € 23 014,62

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) € 181 615,98 € 18 876,33

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 50 480,52 € 1 047,48

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 2 094,30 € 0,00

TOTAAL € 5 351 796,64 € 445 373,23

OCMW

Uitgaven € 5 334 309,95 € 5 351 796,64 -€ 17 486,69 -0,33%

Terugvorderingen € 373 192,07 € 445 373,23 -€ 72 181,16 -19,34%

Netto-uitgaven € 4 961 117,88 € 4 906 423,41 € 54 694,47 1,10%

2014 - 2015 Verschil in %
Cijfers POD 

MI

Cijfers 

OCMW
Verschil in EUR
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Analyse van de uitgaven 
 

De controle van uw boekhoudkundige stukken bracht geen verschillen met de subsidiëring 

door de Staat aan het licht. De verschillen in de cijfervergelijking zijn te wijten aan de 

volgende oorzaak: In de cijfers van de POD MI zijn de correcties die in 2017 werden 

ingegeven op de voor de controleperiode aangevraagde toelagen niet opgenomen. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

De controle van uw boekhoudkundige stukken bracht geen verschillen met de subsidiëring 

door de Staat aan het licht. 

 

3. Conclusies  
 

Voor de gecontroleerde periode 2014 - 2015, bekwam de inspectie de volgende resultaten: 

 

Uw OCMW heeft een correcte toelage ontvangen. Na controle bleken de betalingen van het 

leefloon voor alle dossiers overeen te komen met de aangevraagde subsidies. Ook de 

terugvorderingen werden via de correcte procedure aangegeven. 

 

 


