
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 14, 

20 december 2018 en 4, 8, 11, 17, 18 en 22 januari 2019. 

 

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 HERENT  

Spoorwegstraat 6 

3020 HERENT 

 

 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 Bijlage 

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

medische kosten 
2013-2014 

Bijlage 1: controle van de medische 

bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 
2014-2016 

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) 2016 
Bijlage 5: controle van het 

Stookoliefonds 

6 
Fonds voor Participatie en Sociale 

Activering 
2016 

Bijlage 6: controle van de subsidies 

van het Fonds voor Participatie en 

Sociale Activering 

7 Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit 2016 

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 

 

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

brief. 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 

 

De per e-mail aan uw OCMW opgevraagde bewijsstukken waren aanwezig en van een goede 

kwaliteit zodat de controle vlot verliep. Voor toekomstige controles wordt het OCMW wel 

verzocht om bij de voorbereiding van de inspectie van het Fonds voor Participatie en Sociale 

Activering voor alle dossiers aan te tonen, middels een sociaal verslag uit de controleperiode 

of op een andere manier, hoe de betrokkenen gekend zijn op het OCMW. Ook de 

geboortedatum van de begunstigden in het kader van de kinderarmoedemaatregel dient 

daaruit te blijken. 

 

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren.  

 

Tevens wenst de inspecteur de uitstekende medewerking van uw personeelsleden te 

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

informatie verschaft. Na de controle was er nog e-mailverkeer tussen de inspecteur en het 

OCMW aangaande de verschillende controles; dit was met name het geval op 23, 28 januari 

en op 11, 13, 15 februari 2019. 

 

De resultaten van de boekhoudkundige controles in het kader van het RMI en de Wet van 2 

april 1965 werden vooraf afgetoetst met het OCMW, net als het facturenrooster van de 

medische kosten. 
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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. 

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

 

Aanvraag 

Met uitzondering van personen die effectief in een lokaal opvanginitiatief (LOI) verblijven, 

dienen er voor alle begunstigden ondertekende steunaanvragen teruggevonden te worden 

in de dossiers. Deze ontbraken in sommige gecontroleerde dossiers of bleken niet 

ondertekend.  

 

Sociaal onderzoek 

In enkele dossiers konden voor bepaalde beslissingen geen sociale verslagen worden 

aangetroffen. 

Op enkele uitzonderingen na zijn de sociale verslagen in de gecontroleerde dossiers vaak 

onvoldoende verhelderend omtrent de identificatie, de gezinssamenstelling (INSZ-

nummer), de verblijfssituatie en -historiek, de verzekerbaarheid en de bestaansmiddelen. 

Ook de afgifte van een arbeidsvergunning blijft soms onvermeld, en de informatie omtrent 

eventuele tewerkstelling is niet concreet genoeg. Eén dossier daargelaten wordt nergens 

melding gemaakt van huisbezoeken. 

 

De Inspectie wijst er vooreerst op dat voor alle beslissingen in verband met medische 

kosten een sociaal verslag dient aangetroffen te worden. Vermits beslissingen na maximaal 

een jaar dienen herzien te worden, betekent dat dat er minstens jaarlijks een 

geactualiseerd sociaal verslag in het dossier moet gevonden kunnen worden, wat niet 

steeds het geval was (zie hieronder bij beslissing/kennisgeving).  

De sociale verslagen moeten bovendien een duidelijke situatieschets bevatten, met 

vermelding van de gezins- en woonsituatie, sociale situatie, bestaansmiddelen, 
verzekerbaarheid en verblijfsstatuut en -historiek, zodat een duidelijk beeld van de 

begunstigde naar voren komt en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst een 

geïnformeerde beslissing kan nemen. 

Huisbezoeken, hoewel niet verplicht in het kader van de ten laste name van medische 

kosten, zijn ten zeerste aanbevolen, met name bij opening van het sociaal dossier, daarna 

telkens wanneer het OCMW het nodig acht maar tenminste eenmaal per jaar. Het is ook 

aan te raden de uitvoering hiervan op te nemen in het sociaal verslag, ook in dossiers van 

LOI-bewoners.  

Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de 

tewerkstellingssituatie systematisch opgevolgd te worden, met behulp van de KSZ, en 

dient dit zijn weerslag te vinden in de sociale verslaggeving. 

Wanneer betrokkene over bestaansmiddelen beschikt, dienen deze begroot te worden in 
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de sociale verslaggeving. Dit is van belang om uit te maken of de betrokkene al of niet 

over een inkomen van minstens de leeflooncategorie beschikt, en dus niet of wel 

aanspraak kan maken op de ten laste name van remgelden voor andere dan 
hospitalisatiezorgen.  

 

Beknopte verslagen met typeformuleringen – zoals aangetroffen in meerdere dossiers - 

kunnen eventueel volstaan bij de opstart van een LOI-dossier, maar bij volgende verslagen 

(en zeker bij jaarlijkse herzieningen) is het aangewezen ook andere informatie op te 

nemen die het dossier “een gezicht geeft”, zoals het volgen van cursussen, talenkennis, 

scholing van de kinderen etc. Zulke informatie kon in sommige dossiers overigens 

aangetroffen worden in sociale verslagen betreffende andere tussenkomsten. 

Bij dossiers van personen andere dan (ex-)asielzoekers, en zeker als het gaat om personen 

die illegaal op het grondgebied verblijven, is een uitgebreide situatieschets onontbeerlijk 

om de behoeftigheidssituatie en desgevallend het uitputten van de rechten aan te tonen. 

Dienen duidelijk beschreven te worden, afhankelijk van het geval, de manier waarop deze 

personen overleven, de verblijfshistoriek (tijdstip van en statuut bij aankomst in België, de 

verblijfsituatie sedertdien), en de reden van verblijf. 

In dit verband herinnert de Inspectie herinnert eraan dat de borgstelling moet onderzocht 

worden voor personen uit visumplichtige landen die geen asielzoeker zijn en die nog geen 

twee jaar in België verblijven. Dit dient te gebeuren door contact te nemen met de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) per e-mail. Het antwoord dient te worden bewaard in het 

dossier. Het volstaat niet om enkel voort te gaan op de verklaring van betrokkene dat 

deze al langer dan twee jaar in België verblijft. Een bewijsstuk dat aangeeft dat betrokkene 

al langer dan twee jaar ononderbroken in België of een voldoende gedetailleerde 

beschrijving betreffende de periode dat betrokkene beweert hier reeds te verblijven zijn 

noodzakelijk om af te zien van de vereiste de garantstelling te onderzoeken. Bij gebreke 

hieraan, zoals het geval was in het dossier van een in het verleden afgewezen asielzoeker 

die reeds verschillende jaren geschrapt was, dient het OCMW de persoon 

voorzichtigheidshalve te beschouwen als iemand die pas in België verblijft en dus de DVZ 

te contacteren. 

 

Wat de vorm betreft dient eraan herinnerd dat sociale verslagen steeds gedateerd dienen 

te zijn alsook ondertekend door de maatschappelijk assistent, en af te sluiten met een 
concreet beslissingsvoorstel, hetgeen veelal niet het geval was. Manuele aantekeningen op 

het verslag dienen vermeden te worden. 

 

De Inspectie raadt aan om de structuur van de sociale verslagen te optimaliseren door het 

aanbrengen van rubricering, met specifieke secties rond woonsituatie en 

gezinssamenstelling, verblijfsituatie (statuut en historiek), bestaansmiddelen, 

verzekerbaarheid en borgstelling. Dit zal niet enkel de kwaliteit van de sociale rapportage 

ten goede komen, maar het zal ook andere bij de controle vastgestelde problemen (met 

name het indienen van andere dan remgelden voor bij het ziekenfonds aangesloten 

personen, zie onder), helpen tegengaan. De Inspectie nodigt het OCMW voorts uit de 

Omzendbrief van 25 maart 2010 betreffende het sociaal onderzoek vereist voor de 

terugbetaling van de medische kosten alsook deze van 14 maart 2014 betreffende de 

minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek, waarin een specifieke sectie gewijd is 

aan het sociaal onderzoek voorafgaand aan de tenlasteneming van medische kosten, 

opnieuw ter hand te nemen. 

 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/het-sociaal-onderzoek-vereist-door-de-terugbetaling-van-de-medische-kosten-het-kader-van
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek


6 
 

Beslissing/kennisgeving 

Het beheer van de beslissingen omtrent de tenlasteneming van de medische kosten dient 

te worden herzien. Bij de inspectie kon immers vastgesteld worden dat het merendeel van 
deze beslissingen geen duurtijd heeft, en bovendien niet periodiek herzien wordt.  

 

De Inspectie wijst erop dat er voor alle dossiers waarvoor het OCMW medische kosten 

ten laste neemt (ook via Mediprima, vanaf 2014-2015) een beslissing dient te zijn, die ter 

kennis wordt gebracht van de betrokkene. De beslissingen moeten een duurtijd hebben 

(begin- én einddatum) en kunnen niet voor onbepaalde duur getroffen worden. Deze 

duurtijd beloopt maximaal één jaar of, wanneer het de tenlasteneming betreft van 

dringende medische kosten voor personen die illegaal op het grondgebied verblijven, 

maximaal drie maanden. Daarenboven dient verduidelijkt of het OCMW al of niet het 

remgeld voor andere dan ziekenhuiskosten ten laste neemt, afhankelijk van de 

inkomenssituatie. De duurtijd en de omvang van de tenlasteneming moet ook opgenomen 

worden in de kennisgevingen naar de betrokkene.  

 

Overigens is de gebruikte terminologie in de beslissingen/kennisgevingen niet steeds 

helemaal accuraat, in de zin dat ambulante ziekenhuiskosten daardoor niet worden gevat.   

 

Gelet op het bovenstaande suggereert de Inspectie onderstaande formulering voor 

beslissingen/kennisgevingen, aan te passen afhankelijk van het geval (inkomens- en 

verblijfssituatie): “Vanaf dd/mm/yyyy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten 

ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld). Het OCMW 

levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een 

ziekenhuis) (inclusief remgeld/exclusief remgeld voor ambulante zorgen). Ten laatste binnen drie 

maanden/binnen een jaar wordt deze beslissing herzien.” 

 

Tot slot spreekt het voor zich dat wijzigingen in de situatie van betrokkene die een impact 

hebben op de tenlasteneming van de medische kosten (zoals het verkrijgen van een legale 

verblijfsstatus), hun weerslag dienen te vinden in de door het OCMW genomen 

beslissingen. Ook moet het OCMW een stopzettingsbeslissing nemen als er niet langer 

recht bestaat op de tenlasteneming van medische kosten. In enkele gecontroleerde 

dossiers werden bovenstaande regels niet gerespecteerd.  
 

Bij toekomstige controles kan overgegaan worden tot het recupereren van subsidies voor 

dossiers waarvoor niet minimum elk jaar (driemaandelijks, voor personen zonder legaal 

verblijf) een beslissing wordt aangetroffen. 

 

Terugbetalingsregels ziekteverzekering en wet 02/04/1965 

Op administratief vlak zijn er geen noemenswaardige problemen met de aangifte van de 

kosten. Facturen worden bijna altijd op de juiste maand en met het juiste formulier 

aangegeven. Wel werden enkele hospitalisatiekosten aangegeven als ambulante 

ziekenhuiskosten en vice versa.  

 

Zoals hierboven reeds werd aangestipt, bij sociaal onderzoek, verdient het aspect van de 

verzekerbaarheid een betere opvolging. Er werd immers geconstateerd dat het OCMW 

soms kosten indiende voor personen die aangesloten zijn bij het ziekenfonds en dus 
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verzekerd zijn. Voor verzekerde personen kan enkel het remgeld (verhoogde 

tegemoetkoming) ten laste worden gelegd van de POD MI1. Vanaf het moment dat de 

begunstigde wordt aangesloten bij het ziekenfonds moeten de kosten eerst daar 
voorgelegd worden vooraleer het eventuele remgeld in te dienen bij de POD MI. Indien 

het gaat om een aansluiting met terugwerkende kracht bij een ziekenfonds moeten, in het 

kader van Novaprima, de nodige regularisaties van de formulieren D worden uitgevoerd of 

dient een formulier F te worden opgestuurd2. 

 

Overigens wordt de omstandigheid van het hebben van inkomsten ten belope van de 

toepasselijke leeflooncategorie, in welk geval het remgeld van medische, farmaceutische 

kosten en ambulante ziekenhuiskosten niet wordt terugbetaald door de POD MI, 

doorgaans wél goed opgevolgd in de kostendeclaraties. Wel is het zo dat het OCMW in 

zulke gevallen veelal te weinig declareert aan de POD MI, in de zin dat het de gewone 

verzekeringstegemoetkoming en niet de verhoogde verzekeringstegemoetkoming als basis 

neemt.  

 

Het OCMW vraagt vaak alle zaken terug die vermeld worden op de facturen, in weerwil 

van de terugbetalingsregels. Het betreft met name verstrekkingen die niet gedekt worden 

door een vergoedbaar RIZIV-nomenclatuurnummer, ereloonsupplementen, niet 

vergoedbare ziekenhuiskosten (bvb. diverse kosten), afleveringsmarges implantaten, niet 

vergoedbare medicijnen, …). Er wordt aanbevolen het informatiedocument medische 

bewijsstukken opnieuw grondig door te nemen. 

 

Specifiek wat farmaceutische kosten betreft, en niettegenstaande het feit dat zoals gezegd 

soms niet-vergoedbare geneesmiddelen worden aangegeven, declareert het OCMW vaak 

(iets) te weinig kosten aan de POD MI. Het is niet steeds duidelijk hoe het OCMW aan 

deze bedragen komt; vaak lijkt de eigen bijdrage van de patiënt te zijn afgetrokken, ook in 

dossiers waarin dit niet hoefde (betrokkene zonder inkomsten).   

 

Met het oog op inspectie moet er voor illegaal op het grondgebied verblijvende personen 

een attest dringende medische hulp of een kopie ervan bij elke kostenstaat (dus bij de 

kosten van elke maand) gevoegd worden. De kosten waarvoor het attest ontbreekt 

worden teruggevorderd. Dit is evenzeer het geval voor de facturen waarvoor een niet-
conform attest werd voorgelegd. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Zowel wat de boekhoudkundige verwerking als het toelagenbeheer betreft, dient het 

OCMW zijn manier van werken te herzien.  

 

De verschillende steunen in het kader van de Wet van 2 april 1965, zowel financiële 

hulpverlening als de medische kosten, worden geboekt op hetzelfde artikel. De 

betoelaagde bedragen kennen vele uitsplitsingen in de boeken van het OCMW. Bovendien 
zijn de gebruikte omschrijvingen (‘medische kosten met woonstaanbieding,’, gezinsbijslag 

met woonstaanbieding’, financiële steun met woonstaanbieding’ etc.) niet betrouwbaar, in 

de zin dat deze zeer vaak niet overeenstemmingen met de boeking. De lijst van 

                                                                    
1 Voor zover de betrokkene tenminste niet over een inkomen van minstens de leeflooncategorie beschikt, indien het 
andere dan hospitalisatiekosten betreft.  
2 Voor Mediprima geldt een andere regeling: bij retroactieve aansluiting moet het OCMW niets ondernemen om eventuele 

kosten in Mediprima terug te vorderen die reeds door de Staat werden ten laste genomen voor de betreffende periode. 
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gerealiseerde ontvangsten biedt voorts geen informatie over de steuntypes en de periode 

waarop deze betrekking hebben.  

 
De Inspectie raadt aan om aparte artikels te voorzien voor de financiële steunverlening en 

de medische kosten, en daarbinnen consequent gebruik te maken van duidelijke 

omschrijvingen (bvb. ‘equivalent leefloon’, ‘gewaarborgde gezinsbijslag’). Daarenboven 

beveelt de Inspectie aan dat er bij de omschrijving van de ontvangsten duidelijk genoteerd 

wordt op welke steun en periode de ontvangst betrekking heeft (bvb. ‘equivalent leefloon 

03/2016’). 

 

De overgelegde lijst met ontvangsten bevatte verschillende bedragen die niet 

overeenstemden met effectieve terugvorderingen van in het verleden uitgekeerde steunen, 

maar zuiver interne boekhoudkundige omzettingen waren, nl. van equivalent leefloon naar 

leefloon. Interne overboekingen tussen uitgavenrekeningen dienen te gebeuren door een 

creditering van de foutief geboekte uitgavenrekening en debitering van de correcte 

uitgavenrekening. De praktijk waarbij twee uitgavenrekeningen worden gedebiteerd en 

een opbrengstenrekening wordt gecrediteerd is niet correct en geeft een vertekend beeld 

van de realiteit op het vlak van uitgaven en terugvorderingen. 

 

In de gevallen waarop deze omzettingen daadwerkelijk werden doorgestuurd naar de 

POD MI, zal de Inspectie deze onnodig aangegeven ontvangsten verrekenen en aftrekken 

van  het bedrag dat verschuldigd is aan de POD MI (hetgeen de facto een toekenning voor 

gevolg heeft).  

 

Er werden ook diverse problemen met het gebruik van het formulier F vastgesteld, met 

name: 

- het tijdstip van doorgave van formulieren: terugvorderingen dienen pas aangegeven bij de 

POD MI wanneer ze leiden tot effectieve terugbetalingen. 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 MI. 

Voor afbetalingen / gedeeltelijke terugbetalingen moet het OCMW minstens op 

jaarlijkse basis de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier 

overmaken.  
- het gebruik van een verkeerde datum in voege: de datum invoegetreding van het formulier 

F is de datum van de maand en het jaar waarin de ontvangst geboekt wordt in de 

boekhouding van het OCMW, het moment dus waarop het geld effectief ontvangen 

wordt door het OCMW. Het is de datum in voege die bepaalt in welk jaar de 

ontvangst wordt verwerkt in de cijfers van de POD MI; het gebruik van een verkeerde 

datum in voege (bvb. de datum van doorgave) leidt tot scheeftrekkingen en is absoluut 

te vermijden. De referteperiode is de periode waarop de ontvangst betrekking heeft. 

- het ongewild overschrijven van formulieren F door het doorsturen van meerdere formulieren 

met dezelfde datum in voege: als er meerdere ontvangsten worden aangegeven op 

dezelfde dag dient de datum in voege te worden aangepast. Indien niet, zullen de 

verschillende formulieren F elkaar overschrijven, zoals meerdere malen gebeurde bij 

het OCMW. Enkel de laatst doorgegeven terugvordering voor die dag zal dan worden 

geregistreerd.  
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Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Aanvraag  

Het intakeformulier is niet steeds ondertekend 

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. 

 

Sociaal onderzoek 

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

aangetroffen 

In sommige dossiers ontbraken sociale verslagen voor één of meerdere beslissingen. In 

één dossier bleek het sociaal onderzoek totaal ontoereikend, in die zin dat slechts één 

sociaal verslag met betrekking tot het RMI voorhanden was, namelijk dat voorafgaand aan 

de toekenningsbeslissing uit 20123.   

 

Elke beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (Bijzonder Comité van de Sociale 

Dienst) moet worden voorafgegaan door een sociaal verslag in overeenstemming met het 

K.B. van 14 maart 2014 en de daaraan gekoppelde omzendbrief (zie referentie hieronder). 

Uit de verplichte jaarlijkse herziening van dossiers volgt dat er minstens op jaarlijkse basis 

een sociaal verslag moet teruggevonden kunnen worden. De actuele toestand van de 

aanvrager, evenals eventuele nieuwe bewijsstukken die aan het dossier werden 

toegevoegd, moeten daarin worden beschreven.  

 

Bij toekomstige controles kan overgegaan worden tot het recupereren van subsidies voor 

dossiers waarin niet minimum elk jaar een sociaal verslag wordt aangetroffen.  

 

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 sociale verslagen zijn te weinig verhelderend   

Inhoudelijk zijn de sociale verslagen voor verbetering vatbaar. De identificatiegegevens  

van de betrokkene zijn niet altijd compleet; meermaals ontbreken het 

                                                                    
3 Dit dossier werd wel periodiek herzien, waarbij in de motivering van de beslissingen werd verduidelijkt dat de 

toekenningsvoorwaarden nog steeds verenigd waren. 
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rijksregisternummer, de nationaliteit en het verblijfsstatuut (bij niet-Belgen). Ook 

situatieschetsen zijn soms te summier; cruciale zaken zoals de woon- en familiale situatie, 

bestaansmiddelen, gezondheidssituatie, werkbereidheid, talenkennis etc. blijven 
onderbelicht. Soms is belangrijke informatie (bvb. in verband met het uitputten van 

rechten op onderhoudsgeld) enkel terug te vinden in het notuleringsvoorstel, doch niet in 

het beschrijvende deel van het sociaal verslag.  

 

De Inspectie verwijst naar de Omzendbrief van 14 maart 2014 betreffende de 

minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek, inclusief de specifieke sectie met 

betrekking tot RMI-dossiers. 

 

De vormvereisten voor het sociaal verslag werden vaak niet gerespecteerd 

Het is belangrijk te herhalen dat de sociale verslagen steeds gedateerd moeten zijn alsook 

ondertekend door de maatschappelijk assistent 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. Het verslag dient steeds te worden 

afgesloten met een concreet beslissingsvoorstel van de maatschappelijk assistent ten 

opzichte van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (het Bijzonder Comité van de Sociale 

Dienst).  

 

Verrekening bestaansmiddelen 

In enkele dossiers worden de regels betreffende het in aanmerking nemen van de 

bestaansmiddelen niet volledig gerespecteerd  

Een basisprincipe in het RMI is dat bestaansmiddelen enkel in aanmerking genomen mogen 

worden gedurende de periode waarop deze middelen betrekking hebben; wanneer een 

leefloongerechtigde de beschikking krijgt over inkomsten (in casu beroepsinkomsten) op 

pakweg de 14de van de maand, mogen deze pas vanaf die datum verrekend worden, en 

niet over een groter deel van de maand gespreid worden, zoals het OCMW in één dossier 

deed. 

 

Ook dient het OCMW de beroepsinkomsten verdiend over een gedeelte van de maand 

eerst op maandbasis te brengen, alvorens er de maandelijkse SPI-vrijstelling van af te 

trekken. 
 

Voorts stelde de Inspectie vast dat het OCMW de forfaitaire vrijstelling, die van 

toepassing is op het geheel van de bestaansmiddelen die in aanmerking wordt genomen, 

niet altijd correct toepast.   

 

Een gerechtigde die leefloon geniet in aanvulling op een ZIV-uitkering en die in een 

bepaalde maand minder uitkering ontvangt omdat hij in die maand vakantiedagen opneemt, 

kan geen aanspraak kunnen maken op extra leefloon voor die maand, aangezien rekening 

moet gehouden worden met het vakantiegeld. 

 

Tot slot constateerde de Inspectie dat het OCMW, ten aanzien van een gerechtigde op 

leefloon met inkomsten uit (onregelmatige) uitzendarbeid, het leefloon stopzet en 

opnieuw toekent bij resp. het begin en einde van een episode van uitzendwerk. Hoewel 

niet fout, is deze methode omslachtig. De Inspectie beveelt aan de in de algemene RMI-

omzendbrief uiteengezette regeling toe te passen, volgens dewelke bij inkomsten uit 

regelmatige, onderbroken arbeid (zoals uitzendarbeid), de daaruit voortvloeiende 

inkomsten in aanmerking genomen moeten worden gedurende de hele periode die gedekt 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/algemene-omzendbrief-betreffende-de-wet-van-26-mei-2002-betreffende-het-recht-op
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/algemene-omzendbrief-betreffende-de-wet-van-26-mei-2002-betreffende-het-recht-op
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wordt door dit patroon van werken, met inbegrip van de niet-gewerkte dagen, en dat 

voor zover de periode van interim-arbeid niet meer dan twee maanden onderbroken 

wordt (zie hoofdstuk 5.3.2 van de omzendbrief).  
 

Bewijsstukken/samenstelling dossiers 

De dossiers zijn over het algemeen correct samengesteld en bleken goed voorzien van 

bewijsstukken. Wel beveelt de Inspectie aan om loonbrieven niet te klasseren in het mapje 

GPMI, maar eerder in een apart mapje ‘bewijsstukken’ of ‘tewerkstelling’ dan wel bij de 

sociale verslagen/beslissingen waarbij deze inkomsten worden verrekend.   

 

Beslissing/kennisgeving 

De beslissingen/kennisgevingen in geval van terugvordering bevatten niet steeds alle wettelijk 

verplichte vermeldingen 

Het OCMW gebruikt doorgaans goede kennisgevingsbrieven, die de leefloongerechtigde 

duidelijk en uitgebreid informeren over de aan de beslissing ten grondslag liggende 

motieven alsook desgevallend over het bedrag en de berekeningswijze van het uitbetaalde 

leefloon. Wel vraagt de Inspectie het OCMW het nodige te doen opdat met name de 

beslissingen tot terugvordering van onterecht uitbetaald leefloon (in geval van herziening 

met terugwerkende kracht) alle in artikel 25 § 2 RMI-Wet opgelijste vermeldingen 

bevatten. Tevens doet het OCMW er goed aan te vermijden dat de motivering van de 

genomen beslissing overdreven lang wordt, door de ganse historiek van het dossier in 

herinnering te brengen. Dit voegt weinig toe en doet afbreuk aan de leesbaarheid van de 

brief.  

 

Het OCMW neemt soms ‘uitstelbeslissingen’ 

De Inspectie herinnert eraan dat de ter zake geldende wetgeving niet voorziet in 

‘uitstelbeslissingen’, ‘verdagingsbeslissingen’ of ‘beslissingen tot akteneming’ doch slechts in 

beslissingen tot toekenning, weigering of herziening. Indien het OCMW over onvoldoende 

gegevens beschikt om een beslissing te kunnen nemen, bijvoorbeeld omdat het tijdstip van 

de aanvraagt zich kort voor de Raad/het Comité situeert, dient in eerste instantie een 

weigeringsbeslissing te worden genomen (die met de nodige duiding ter kennis dient 

gebracht van de betrokkene). Bij een latere zitting kan dan wel worden toegekend vanaf 

de initiële datum van aanvraag. 
 

De beslissing/kennisgeving in een dossier koppelt het recht op RMI rechtstreeks aan het naleven 

van het GPMI  

Meldingen in de kennisgeving aan betrokkene volgens dewelke het recht op leefloon 

afhankelijk is van het naleven van het GPMI en de daarin opgenomen verplichtingen, dienen 

vermeden te worden. De toekenning van het recht op maatschappelijke integratie kan niet 

verbonden worden aan voorwaarden bovenop de zes, in artikel 3 van de RMI-Wet 

limitatief opgesomde voorwaarden. Wel is het zo dat bij niet-naleving van de in het GPMI 

bepaalde engagementen, de uitbetaling van het recht op leefloon gedurende één maand 

(drie maanden bij herhaling binnen het jaar) kan geschorst worden, mits naleving van de in 

artikel 30 § 2 RMI-Wet bepaalde procedure (o.m. voorafgaande aanmaning). Tevens kan 

het recht op RMI worden ingetrokken wanneer het OCMW zou oordelen dat niet meer 

aan het werkbereidheidsvereiste is voldaan, hetgeen desgevallend uiteraard omstandig 

dient gemotiveerd in het sociaal verslag. De Inspectie beveelt dan ook aan bedoelde 

meldingen achterwege te laten dan wel anders te formuleren (bvb. ‘het niet-naleven van de 

verplichtingen in het GPMI kan een impact hebben op uw leefloon’). 
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Als de in aanmerking te nemen bestaansmiddelen van een gerechtigde op aanvullend leefloon 

gedurende een bepaalde maand het bedrag van het leefloon overstijgen, dient het OCMW een 

stopzettingsbeslissing te nemen. 
Wanneer bestaansmiddelen in aanmerking worden genomen waarvan het bedrag 

fluctueert, neemt het OCMW initieel een beslissing die dit principe verankert en wordt 

het uit te keren leefloon vervolgens op maandelijkse basis beslist en ter kennis gebracht 

van de betrokkene. Deze praktijk is in overeenstemming met de RMI-wetgeving, en de 

Inspectie moedigt het OCMW aan deze ook in de toekomst te blijven gebruiken. Wel 

raadt de Inspectie aan om, wanneer de in aanmerking te nemen bestaansmiddelen de grens 

van de toepasselijke leeflooncategorie overschrijden, het leefloon te weigeren en deze 

beslissing te notificeren aan de betrokkene. Het recht op leefloon kan immers niet beperkt 

worden in de tijd: het bestaat zolang de toekenningsvoorwaarden vervuld zijn, hetgeen het 

OCMW in casu van maand tot maand dient te controleren. 

 

De installatiepremie in het kader van het RMI kan niet toegekend worden vóór het recht op RMI 

De installatiepremie toegekend in het kader van de RMI-Wet is onlosmakelijk verbonden 

met het recht op leefloon. Dit impliceert dat deze premie niet mag niet toegekend 

worden vóór het leefloon.  

 

GPMI  

De sociale balans ontbreekt in de grote meerderheid van gecontroleerde dossiers met GPMI 

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 enkele 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. Vermits een GPMI intrinsiek verbonden is met het recht op leefloon, kan 

er evenmin sprake zijn van een geldig GPMI vóór het bestaan van het recht op RMI. 

 

Om te vermijden dat er tijdens de looptijd van de bijzondere toelage gedurende een 

bepaalde periode geen geldig GPMI zou bestaan (zie ook hieronder), raadt de Inspectie 

aan om de geldigheidsduur van de afgesloten GPMI’s zodanig te bepalen dat deze ingaan 
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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). 

 

Vermits het GPMI een einde neemt tezamen met het RMI, mag het OCMW er bij een 

nieuwe toekenning enkele maanden later niet zomaar van uitgaan dat het oude GPMI 

herleeft. Voor zover het GPMI verplicht is of, bij een onderbreking van het RMI van 

minder dan drie maanden, voor zover minstens één van de partijen vraagt om een GPMI 

op te stellen, dient een nieuw GPMI afgesloten dan wel een door beide partijen 

ondertekende verklaring opgesteld dat het oude GPMI zal herleven.  

 

De GPMI’s zijn soms 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. Relevante punten die 

naar voren komen in de sociale verslaggeving of in evaluaties vinden niet altijd hun weg 

naar het GPMI. De engagementen van de partijen zijn soms vaag, te weinig concreet, 

vanzelfsprekend of met weinig meerwaarde. In sommige GPMI’s zijn geen engagementen 

vanwege het OCMW vermeld. De Inspectie dringt er bij het OCMW op aan om de 

doelstellingen van het GPMI duidelijk te vermelden en 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. Zie ook de 

opmerking hieronder m.b.t. het recente GPMI-sjabloon.  

 

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, niet-

ingevulde delen of te schrappen vermeldingen uit het sjabloon. Het wordt aangeraden om 

GPMI’s volledig elektronisch op te stellen en handgeschreven toevoegingen of wijzigingen 

zoveel mogelijk te vermijden (en desgevallend te paraferen). 

 

In de GPMI’s inzake studies met een voltijds leerplan werd een onjuiste 
bevoegdheidsclausule aangetroffen; anders dan daarin vermeld staat eindigt het contract 

niet op de datum van verhuizing zolang de betrokkene student blijft. 

 

Hierbij kan opgemerkt worden dat recentere GPMI’s gebruik maken van een uitstekende 

template, waarbij per levensdomein doelstelling, afspraken, resultaten, inspanningen en 

timing worden gestipuleerd voor zowel de cliënt als het OCMW. 

 

Nieuwe ontwikkelingen worden onvoldoende aangegrepen om het GPMI aan te passen of te 

vernieuwen 

Het GPMI is een dynamisch contract dat dient geactualiseerd te worden in het licht van 

gewijzigde omstandigheden; zo dient, wanneer betrokkene een opleiding start die het 

kader van het bestaande GPMI te buiten gaat, dat GPMI vernieuwd te worden.  

 

De evaluaties kunnen nog beter geformaliseerd worden 

De Inspectie kon vaststellen dat het OCMW de afgesloten GPMI’s met voldoende 

regelmaat en op grondige wijze evalueerde. Op vormelijk vlak kan er nog vooruitgang 

worden geboekt, door de evaluaties van het GPMI in de toekomst ook expliciet zo te 
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benoemen, onder verwijzing naar het geldende GPMI.  

 

Het OCMW vroeg in sommige gevallen ten onrechte de bijzondere GPMI-toelage (10%) aan 
Tijdens de periode dat de bijzondere toelage wordt aangevraagd is het, in het licht van het 

behoud (en eventuele verlenging) ervan, van cruciaal belang dat er steeds een geldig GPMI 

is. Het OCMW dient hierop nauwlettend toe te zien, zeker wanneer het GPMI’s afsluit die 

een vooraf bepaalde einddatum hebben (zie ook hoger). In één dossier, waarin het 

oorspronkelijke GPMI was afgelopen in 2012 en er nooit een nieuw GPMI werd 

afgesloten, heeft dit de terugvordering van de bijzondere toelage tot gevolg. 

 

De bijzondere toelage voor een GPMI-student is niet verschuldigd voor een persoon die, 

op het moment dat ze eerst wordt aangevraagd, reeds ouder dan 25 jaar is.  

 

Betoelaging 

Er werd niet steeds voldaan aan de voorwaarden om recht te hebben op een verhoogde 

staatstoelage van 100% voor ex-daklozen.  

Deze verhoogde subsidie wordt toegekend voor een duur van twee jaar voor een 

persoon die zijn hoedanigheid van dakloze heeft verloren door een persoonlijke woning te 

betrekken op het grondgebied van de gemeente die dient als hoofdverblijfplaats. Het 

OCMW kan deze verhoogde toelage niet ontvangen voor een persoon die nog dakloos is, 

daarbij inbegrepen een persoon die in een tijdelijke noodopvang woont. Ook voor de 

persoon die, na zijn toestand van dakloosheid te hebben verloren, een tijd geen recht op 

RMI heeft, is deze verhoogde toelage niet meer verschuldigd.  

  

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Net zoals de boekhoudkundige controle in het kader van de Wet van 2 april 1965 verliep 

deze controle eerder moeizaam.  

 

Ook hier is de boekhoudkundige verwerking voor verbetering vatbaar. Er wordt één 

artikel gebruikt voor de verschillende staatstoelagen (gewone toelage, verhogingen voor 

ex-daklozen, niet in het bevolkingsregister opgenomen personen etc.), hetgeen niet 

aanbevolen is en risico’s schept op het vlak van de correcte subsidieaanvraag. De 

aanbeveling geformuleerd bij de Wet 1965-boekhouding in verband met het vermelden 

van de periode waarop ontvangsten betrekking hebben, geldt voorts onverkort voor de 

RMI-boekhouding. 

 

De correctie van de leefloonbetoelaging bij terugvorderingen is problematisch. De 

vaststellingen die bij de controle van de boekhouding van de Wet van 2 april 1965 werden 

gemaakt wat betreft het invullen van het formulier F en het tijdstip van doorgave ervan, 

gelden mutatis mutandis voor het formulier D in het kader van de RMI-Wet (zie ook de 

herhaling van de regels onderaan). Voorts werd vastgesteld dat het OCMW soms 

gerealiseerde ontvangsten doorgeeft via een retroactieve aanpassing van de formulieren B 

of via formulier C. Deze methode mag enkel gebruikt worden in zoverre het steunen 
betreft die het OCMW zelf nog niet uitbetaalde. Het doorgeven van terugvorderingen via 

retroactieve vermindering of stopzetting van de betoelaging bemoeilijkt de 

boekhoudkundige controle én doet het OCMW een deel subsidies mislopen (met name 

de tegemoetkoming in de personeelskosten en eventueel de bijzondere GPMI-toelage). 

 

Voorts werd vastgesteld dat ontvangsten soms dubbel werden doorgegeven aan de POD, 

namelijk via een formulier D gecombineerd met een regularisatie van de uitgaven. Ook 
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werden enkele ontvangsten doorgegeven via een formulier D, zonder dat daar initieel 

betoelaging tegenover stond. Het weze duidelijk dat het de verantwoordelijkheid is van 

het OCMW om één en ander grondig na te gaan alvorens ontvangsten door te sturen 
naar de POD MI.  

Daar waar onnodig of dubbel doorgegeven ontvangsten werden geïdentificeerd, zal de 

Inspectie deze ditmaal verrekenen door ze af te trekken van de aan de POD MI 

verschuldigde toelage, hetgeen in casu resulteert in een toekenning.  

 

Bij de doorgave van ontvangsten dient er uiteraard ook op gelet dat deze gebeurt aan het 

percentage waartegen de steun initieel betoelaagd was.  

 

Het OCMW doet er goed aan om zich bij de softwareleverancier te bevragen naar de 

mogelijkheden voor opleiding en/of ondersteuning van zijn personeel op het stuk van de 

toelage-aanvraag. 

 

Zoals gezegd vat de Inspectie de juiste methode om ontvangsten door te geven nog eens 

samen: 

- 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 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. 
 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

In enkele dossiers bleken de bijgevoegde prints van de KSZ-stromen niet toe te laten om 

de gezinssamenstelling onomstotelijk vast te stellen. Nochtans moet de 

gezinssamenstelling van de aanvrager uit het dossier kunnen afgeleid worden, vermits dit 

een belangrijke factor uitmaakt voor het al of niet bestaan van het recht (zie onder). Dit 

bewijs kan geleverd worden via het informaticasysteem dat het OCMW gebruikt voor de 

aanvragen stookoliepremie, of via het rijksregister/TR25. 

 
In twee dossiers bleek het recht op basis van categorie 1 (recht op de verhoogde 
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verzekeringstegemoetkoming) niet weerhouden te kunnen worden, bij gebreke van bewijs 

van dit statuut voor álle inwonende meerderjarigen. Eén dossier kon toch worden 

aanvaard, omdat uit het dossier bleek dat er recht bestond op basis van categorie 2 (lage 
inkomsten); in het ander dossier bleken ook de inkomsten te hoog, waardoor de toelage 

voor dat dossier wordt ingetrokken.  

 

De kennisgevingsbrieven bevatten niet alle door artikel 257 § 2 lid 2 van de 

Programmawet van 22 december 2008 voorgeschreven verplichte vermeldingen, met 

name betreffende de beroepsmogelijkheden4. 

 

De dossiers bevatten soms bijkomende documenten van de aanvrager, zoals 

aanslagbiljetten van de personenbelasting, pensioenfiches, ziekenfondsklevers of bewijzen 

van kadastraal inkomen. Het OCMW vraagt deze documenten zelf op, door deze aan te 

vinken op het aan de aanvrager van de verwarmingstoelage afgegeven ontvangstbewijs. Het 

opvragen van deze documenten is overbodig, vermits het OCMW alle nodige informatie 

kan betrekken via de specifieke stroom verwarmingstoelage van de KSZ. In dit verband wil 

de Inspectie verwijzen naar de Wet van 5 mei 2014 betreffende de unieke 

gegevensinzameling (de zgn. Wet Only Once), die tot doel heeft de administratieve 

verplichtingen van de burgers te verlichten. Uit deze wet vloeit voort dat OCMW’s 

gegevens waarover ze kunnen beschikken via de KSZ stromen niet mogen opvragen van 

de gerechtigden, en dat OCMW’s die een aanvraag zouden weigeren om de enkele reden 

dat de betrokkene deze gegevens niet verstrekte, een onrechtmatige beslissing neemt. In 

de mate dat mensen de bijkomende stukken spontaan zouden voorleggen, op basis van 

vroegere ervaringen, suggereert de Inspectie dat het OCMW hen erop wijst dat dit niet 

meer nodig is.  

 

Tot slot constateert de Inspectie dat in niet minder dan de helft van de gevallen de 

verwarmingstoelage niet binnen de wettelijk voorziene termijn van 15 dagen volgend op 

de beslissing wordt betaald (zie § 3 van voormeld artikel 257). De Inspectie vraagt het 

OCMW hieraan in de toekomst bijzondere aandacht te willen besteden.  

 

Fonds voor Participatie en Sociale Activering 

 

Het is positief vast te stellen dat het OCMW beschikt over een princiepsbeslissing 

omtrent de aanwending van de middelen van het Fonds en deze middelen ook effectief 

uitput.  

 

Binnen zijn cliënteel richt het OCMW zich met de activiteiten in het kader van het Fonds 

voornamelijk op gezinnen met kinderen. Wat de doelgroep betreft herinnert de Inspectie 

eraan dat, om dubbele subsidiëring te vermijden, de personen die materiële steun genieten 

in een opvangstructuur (waaronder een lokaal opvanginitiatief - LOI) geen aanspraak 

kunnen maken op steun van het Fonds voor Participatie en Sociale Activering. Voor de 

collectieve activiteit bleken de kosten van een LOI-bewoner toch aangegeven in het Uniek 
Jaarverslag; deze kosten worden teruggevorderd. 

 

Nog in het licht van het verbod op dubbele subsidiëring worden de kosten van 

paramedische hulpverlening aan een minderjarige deels teruggevorderd, namelijk ten 

                                                                    
4 “De beslissing is met redenen omkleed en vermeldt de mogelijkheid tot het instellen van beroep, de beroepstermijn, de 

vorm van het verzoekschrift, het adres van de bevoegde beroepsinstantie en de naam van de dienst of van de persoon, die 

binnen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan gecontacteerd worden voor het geven van toelichting”. 
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belope van de terugbetaling door het ziekenfonds. 

 

Activiteiten gericht op professionele inschakeling vallen buiten het toepassingsgebied van 
het Fonds. Het OCMW doet er goed aan om, wanneer het taalopleidingskosten vergoedt 

ten laste van het Fonds, te verduidelijken (in het sociaal verslag of het aanvraagformulier) 

dat de opleiding kadert binnen sociale activering (zoals in casu, om hogere studies aan te 

vatten) en geen beroepsinschakeling beoogt.  

 

Er is veel ruimte voor verbetering op het stuk van de bewijskracht van de betaling en/of 

deelname aan de activiteit. 

In drie dossiers (algemene maatregel) ontbrak de factuur volledig en in één dossier kon de 

bijgevoegde factuur/prijsopgave de tussenkomst niet volledig verantwoorden. Dit heeft 

terugvorderingen tot gevolg. De Inspectie vraagt het OCMW met aandrang hier nauwer 

op toe te zien. 

Het OCMW betaalde de tussenkomst soms aan de leverancier en soms aan betrokkene. 

De eerste methode, nl. rechtstreekse betaling van de leverancier, verdient de voorkeur. In 

de gevallen dat het OCMW aan de betrokkene betaalt, dient deze laatste het bewijs te 

leveren dat hij/zij de activiteit verrichtte door zelf een betaalbewijs of een bewijs van 

deelname aan het OCMW te overhandigen. In enkele dossiers bleek dit bewijs niet 

voorhanden. De betrokken dossiers worden eenmalig aanvaard. Bij een volgende controle 

zal specifiek toegezien worden op het voorhanden zijn van een dergelijk bewijs, en zal 

desnoods tot terugvordering worden overgegaan. 

 

Twee dossiers niet te na gesproken vond de Inspectie in alle dossiers kennisgevingsbrieven 

terug. Het wordt aangeraden de kwaliteit daarvan nog te verhogen, door steeds de 

activiteit en de begunstigde te vermelden, evenals de betalingswijze van de 

tegemoetkoming. Eén van deze dossiers bevatte evenmin een aanvraagformulier, sociaal 

verslag of beslissing. 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

De toelage voor onbetaalde rekeningen wordt geboekt op een algemeen artikel in 

verband met terugvorderbare steun in speciën. Nog afgezien van het feit dat de 

tussenkomsten vaak niet beantwoorden aan deze omschrijving, wordt het aangeraden om 

een specifiek artikel te voorzien voor alle uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het 

Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit.  

 

Ontvangsten die gerealiseerd worden op krachtens het Fonds in het lopende jaar of de 

jaren voordien toegekende terugvorderbare steunen, dienen als zodanig aangegeven te 

worden in het Uniek Jaarverslag. Deze terugbetalingen moeten worden aangegeven in het 

jaar waarin ze worden gedaan. In casu werden twee gerealiseerde ontvangsten niet 

aangegeven, waardoor er op basis van de boekhoudkundige controle tot terugvordering 

dient te worden overgegaan. 
 

Het is positief dat het OCMW in zijn kennisgevingsbrieven vermeldt dat de tussenkomsten 

ten laste zijn van het Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit. De Inspectie beveelt aan om 

in de beslissingen en kennisgevingsbrieven ook steeds de betalingswijze (aan de 

leverancier, aan de begunstigde of eventueel via budgetbeheer of een schuldenregeling) te 

vermelden.  Tevens verdient het aanbeveling om expliciet in de beslissing / kennisgeving op 

te nemen waarvoor de tussenkomst wordt verleend (t.t.z. voor welke factu(u)r/-en). 
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De (vaak uitgebreide) sociale verslagen in de gecontroleerde dossiers tonen duidelijk aan 

dat de tussenkomsten gebeuren ten behoeve van personen die zich in een schuldsituatie 
bevinden of daarin terecht zouden komen bij gebreke aan interventie van het Sociaal 

Fonds voor Gas en Elektriciteit. Hoewel veel van de tussenkomsten werden uitgekeerd 

onder de vorm van steunbarema’s, op basis van een onderzoek naar de inkomsten en 

uitgaven van de begunstigden, konden deze - met één uitzondering - toch gelinkt worden 

aan gas- en elektriciteitsfacturen; het bedrag van het barema was afgestemd op de 

maandelijkse energiekost, en de dossiers gaven blijk van een opvolging van de 

factuurbetaling en schuldensituatie van de betrokkene. Wel waren er serieuze 

tekortkomingen te noteren op het stuk van de administratieve bewijskracht van de 

tussenkomsten; in sommige steunbarema-dossiers waren noch facturen, noch 

betaalbewijzen terug te vinden, in andere ontbraken ofwel facturen ofwel 

betalingsbewijzen. Deze dossiers worden éénmalig aanvaard. 

 

Het OCMW roept hieronder de algemene regels betreffende het ten laste nemen van 

onbetaalde rekeningen in het kader van het Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit in 

herinnering. 

 

In het algemeen beveelt de Inspectie aan om in het kader van dit Fonds dossiers in te 

brengen waarvoor het OCMW, ten behoeve van mensen die zich in een situatie van 

schuldenlast bevinden  

- een vervallen afrekening gas/elektriciteit ten laste heeft genomen; 

- het opladen van de budgetmeter heeft ten laste genomen; 

- 30% van de minimale leveringen gas heeft ten laste genomen (niet het deel dat 

terugvorderbaar is van de netbeheerder). 

 

Het OCMW kan ook (nog niet vervallen) voorschotfacturen gas- en elektriciteit ten 

laste nemen die de betrokkenen, gezien hun precaire financiële toestand, niet kunnen 

betalen. In het algemeen wordt ook aanvaard dat personen die nog geen schulden 

hebben, maar in een schuldsituatie dreigen te vervallen bij gebreke aan hulp van het 

Fonds, tot de doelgroep van het Fonds behoren.    

 
Het volgt uit de finaliteit van het Sociaal Fonds dat tussenkomsten worden aangewend 

voor leveringen van gas en elektriciteit. Niettemin wordt aanvaard dat het OCMW 

bijkomend (m.a.w. bovenop een gas- en elektriciteitsrekening) andere facturen, die 

ervoor zorgen dat de persoon menswaardig kan leven, ten laste neemt. Het op 

geïsoleerde wijze ten laste nemen van andere dan gas- en elektriciteitsfacturen wordt 

niet aanbevolen; de Inspectie zal zulke tussenkomsten enkel aanvaarden als het 

OCMW kan bewijzen dat er géén betalingsachterstand is op het stuk van gas- en 

elektriciteitsfacturen én dat er in het verleden (t.t.z. de laatste twee-drie jaar) een 

tussenkomst van het Fonds is geweest in laatstgenoemde facturen. 

 

In alle gevallen dienen de ten laste genomen facturen te worden aangetroffen in de 

dossiers. Wanneer het OCMW de tussenkomst betaalt aan de betrokkene, dient niet 

enkel het bewijs van betaling door het OCMW aan de betrokkene te worden 

geleverd, maar dient het dossier tevens het bewijs te bevatten dat de betrokkene de 

ten laste genomen facturen effectief heeft betaald. 

 

Gelet op bovenstaande regels, en teneinde de toelage ook bij volgende controles te 
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kunnen behouden, dient het OCMW er concreet op toe te zien dat ook in de 

steunbarema-dossiers: 

- de tussenkomst wordt aangewend voor de betaling van gas- en 
elektriciteitsfacturen (of eventueel andere facturen, onder de hierboven 

omschreven voorwaarden); 

- de tussenkomst volledig gedekt wordt door deze facturen; 

- deze facturen én het bewijs van betaling door betrokkenen, in de dossiers 

worden aangetroffen.  

 

Voor de gecontroleerde periode werd er tenslotte geen enkel dossier met preventieve 

acties aangegeven. De inspectie mag daarom graag verwijzen naar de Omzendbrief van 13 

april 2010 betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Sociaal 

Fonds Gas en Elektriciteit. Hierin vindt u meer uitleg betreffende de taken van het 

OCMW in het kader van dit Fonds, evenals tal van voorbeelden van maatregelen die vallen 

onder het luik preventief sociaal energiebeleid. 
 

Knipperlichten  

  

Het spreekt voor het OCMW dat alle openstaande knipperlichten een feedbackcode 

toebedeeld hadden gekregen. In enkele gevallen bleek die echter niet correct; de Inspectie 

vraagt het OCMW hieraan in de toekomst de nodige aandacht te besteden.  

  

Het OCMW heeft doorgaans gepast gereageerd naar de betrokkene toe (t.t.z. had in 

eerste instantie niet uitbetaald of is overgegaan tot het nemen van een 

terugvorderingsbeslissing), maar de opvolging naar de POD MI (m.a.w. de vermindering 

van de toelage en de doorgave van ontvangsten) liet duidelijk te wensen over. Enkele 

knipperlichten geven aanleiding tot terugvordering van de toelage, rechtstreeks via 

Novaprima dan wel via de boekhoudkundige controle. Deze situatie lijkt vooral zijn 

oorsprong te vinden in een formulierenbeheer dat voor verbetering vatbaar is (zie 

hierover reeds boven, bij de vaststellingen en aanbevelingen van de boekhoudkundige 

controles). 

 

Enkele inhoudelijke opmerkingen in verband met de toepassing van de RMI-wetgeving 

werden hierboven opgenomen, bij de bespreking van de RMI-dossiers.   

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Over het algemeen liggen de resultaten in het verlengde van vorige controles. 

 

Voor de verschillende materies werden bijkomende opmerkingen vastgesteld, wat overigens 

niet per se hoeft te wijzen op een achteruitgang in de prestaties van het OCMW. 

 

Waar dit gelet op het tijdstip van de vorige controle in samenhang met de huidige 

controleperiode mogelijk was, is het OCMW aan de slag gegaan met verschillende in 

voorgaande inspectieverslagen geformuleerde aanbevelingen. Voorbeelden zijn de link met 

het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit bij steunbarema-dossiers en het doorgeven van 

ontvangsten in het kader van de Wet van 2 april 1965 en de RMI-Wet – voor beide 

voorbeelden geldt overigens dat verdere verbeteringen noodzakelijk zijn. De opvolging van 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-preventief-sociaal-energiebeleid
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-preventief-sociaal-energiebeleid
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de andere fondsen, met name het Fonds voor Participatie en Sociale Activering, lijkt eerder 

in negatieve zin te evolueren, in het bijzonder wat de administratieve bewijskracht van de 

betalingen/activiteiten betreft.   

 

Debriefing 

De debriefing vond plaats op 17 januari 2019 in het bijzijn van het hoofd van de sociale 

dienst en de boekhouder van de financiële dienst. Hij verliep in een goede sfeer, waarbij er 

ruimte was voor vraag en antwoord. Van de zijde van het OCMW werd er toelichting 

verleend bij diverse tijdens de inspectie 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 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2014-2016 Zie bijlage 2 
Uit te voeren door 

uw diensten 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

boekhoudkundige controle 
2014-2016 Zie bijlage 4 

Uit te voeren door 

uw diensten 
 

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle. 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, controle 

van de medische kosten 
2013-2014  € 7892,13 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2014-2016 

-€ 5488,54 

(toekenning) 
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 
-€ 606,84 

(toekenning) 
Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Stookoliefonds 

(verwarmingstoelage) 
2016 € 208,32 Door onze diensten 

Op de volgende 

subsidie die u wordt 

toegekend 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Sociale 

Activering 

2016 € 1114,04 
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 maandstaat januari 

2019 
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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 1 

CONTROLE VAN DE MEDISCHE BEWIJSSTUKKEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 

1965 EN VAN HET M.B. VAN 30 JANUARI 1995 VOOR DE PERIODE VAN 2013-2014 

 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: 

 Een controle op de naleving van de wetgeving terzake via een steekproef van de 

individuele dossiers 

 Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen, 
 

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS (NOVAPRIMA) 
 

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen: 

 

 De steunaanvraag (indien nodig geacht) 

 De borg (indien nodig geacht) 

 De verzekerbaarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering 

in land van oorsprong (HZIV)  

 De sociale verslagen  

 De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen 

 

De inspecteur stelde vast dat deze elementen niet steeds op een correcte manier werden 

toegepast.  

 

De inspecteur constateerde bij een aantal dossiers problemen. U vindt een gedetailleerde 

beschrijving per dossier in de controletabel 1A. 

 

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE 
 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

 Administratieve juistheid van de aangiftes 

 Terbeschikkingstelling van de nodige facturen 

 Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen 

 Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 
02/04/1965. 

 

Met name wat dat laatste element betreft stelde de inspecteur problemen vast.  

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de fouten per ingediende kost in de controletabel 

1B. 

 

3. FINANCIELE CONTROLE  
 

3.1 Extrapolatie van de financiële resultaten  

 

Voor deze controle werd een extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd. De 

extrapolatieregels vindt u terug in de controlehandleiding op onze website. Hieronder vindt 

u de belangrijkste elementen van deze regels:  

 De medische kosten worden onderverdeeld in vier categorieën; voor elke categorie 
kan er een extrapolatie worden uitgevoerd  
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 Zodra er binnen één kostencategorie een derde fouten wordt vastgesteld in de 

steekproef met kleine facturen (formulieren buiten stratificatie), zal er een 

extrapolatie worden uitgevoerd voor deze categorie. 

 Indien er minder dan een derde fouten wordt vastgesteld, zal er slechts een 

extrapolatie worden uitgevoerd indien er aan drie opeenvolgende voorwaarden 
voldaan is, namelijk: minimum aantal fouten in vergelijking met het aantal 

gecontroleerde formulieren + minimum terugvorderingsbedrag + minimum 

terugvorderingspercentage.  

 

Extrapolatieformule: 

[Globaal bedrag gesubsidieerd door de POD voor een bepaald soort kosten – globaal bedrag 

van de zogenoemde “stratificatiefacturen” voor dezelfde kosten] / het globaal bedrag van de 

facturen die op een willekeurige manier gecontroleerd werden voor dit soort kosten = de 

extrapolatiefactor (max = 10). 

 

3.2 Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten  

Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het 

betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). Onder dit bedrag wordt een 

steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde 

“niet-stratificatieformulieren”).  

 

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef: 

 

Kosten-

type 

Subsidietotaal niet-

stratificatie-

formulieren (in €)  

Totaal 

steekproef 

(in €) 

Extrapolatie-

factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

(in €) 

Terugvordering 

na extrapolatie 

(in €) 

MED1 21746,18 2419,99 8,99 JA 305,78 2748,96 

FAR1 5052,46 885,26 5,71 JA 151,67 866,04 

AMB1 6323,73 2787,62 2,27 NEEN 541,29 1228,73 

HOSP1 1174,95 idem - NEEN 1,91  

Totaal terugvordering (in EUR): 4845,64  
 

Legende: 

Med = medische kosten buiten zorginstelling. 

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling. 

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.  

Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling 

 

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van 

de steekproef bedraagt € 4845,64.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1 A/B. 
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Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie. 

Kostentype 
Totaal categorie (in 

€) 

Totaal van de stratificatie-

formulieren (in €)   

Totaal van de terugvordering 

stratificatie-formulieren (in €)   

MED2 3967,81 3967,81 26,50 

FAR2 15445,65 15445,65 970,72 

AMB2 40891,72 40891,72 63,06 

HOSP2 28483,85 28483,85 1986,21 

Totaal terugvordering (in EUR): 3046,49 

 

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op 

de stratificatie bedraagt € 3046,49.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1A/B. 

 

4. ALGEMENE INFORMATIE 
 

Op onze website www.mi-is.be kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische 

kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in 

het document genaamd “Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en 

van het M.B. van 30/01/1995”.  

Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV (www.riziv.be) die het 

mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te 

raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.  

 

5. CONCLUSIES 
 
Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor € 4845,64 

(steekproef) + € 3046,49 (stratificatie) = € 7892,13 te veel aan toelagen ontvangen voor de 

gecontroleerde periode. 

Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende 

maandelijkse kostenstaten. 
 

Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren in onze 

informaticatoepassing definitief afgesloten worden.  

  

http://www.mi-is.be/
http://www.riziv.be/
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BIJLAGE 2 

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 

1965 – PERIODE VAN 2014-2016 

 

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 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 

 eventueel te weinig toelagen werden ontvangen. 

 

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in resp. controletabel 2A en 2B.  

 

1.2 Analyse van de ontvangsten 

 

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

 te veel toelagen werden ontvangen 

 te weinig toelagen werden ontvangen. 

 

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in resp. controletabel 2C en 2D. 

 

Verder onderzoek na de inspectie in samenspraak met het OCMW leerde dat een nogal wat 

ontvangsten in werkelijkheid boekhoudkundige omzettingen betroffen en ten onrechte 

werden doorgegeven aan de POD MI.  
 

2. CONCLUSIES 
 

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

 

Voor het dossier opgelijst in controletabel 2A heeft uw OCMW voor een bedrag van 

€ 228,51 te veel aan toelagen ontvangen.  

 

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen voor de dossiers vermeld in 

controletabel 2B. De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen 

toelagen, 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). 

 

Aan de ontvangstenzijde blijkt dat uw OCMW enerzijds voor een bedrag van € 6197,97 te 

veel aan toelagen ontving, en voor € 11915,02 te weinig toelagen ontving. In controletabellen 

2C en 2D verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving. 
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Per saldo (op basis van de dossiers vermeld in controletabellen 2A, 2C en 2D) maakt dit een 

bedrag van € 5488,54 dat de POD MI verschuldigd is aan uw OCMW. Dit bedrag zal door 

onze diensten worden toegekend via een volgende subsidie.  

 

Na het verstrijken van een termijn van drie maanden na verzending van het rapport 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. 
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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 stelde vast dat deze procedure meestal op een correcte manier werd 

toegepast voor de gecontroleerde dossiers. Wel vallen er meerdere bemerkingen te 

formuleren, die opgenomen zijn in deel 1 van dit verslag.  

 

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN 

STEEKPROEF  
 

Tien individuele dossiers werden gecontroleerd.  

 

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

 

3. CONCLUSIE 
 

Uw centrum heeft de procedure en de wetgeving met betrekking tot het recht op 

maatschappelijke integratie doorgaans correct toegepast. Niettemin bracht de inspectie ook 

een reeks tekortkomingen aan het licht. De opmerkingen en aanbevelingen ter zake werden 

geformuleerd in deel 1 van dit verslag. 

 

De inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor één dossier vermeld in 

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

aan de inspecteur te worden gemaild. 

 

Controletabel 3 lijst ook de dossiers op waarvoor rechtzettingen zullen worden 
doorgevoerd door onze diensten.  
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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% - 65%) € 200 301,46 € 6 589,77

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 58 488,76 € 0,00

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

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 38 483,40 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 31 589,93 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 4 359,28 € 0,00

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

Regul's in 2014 mbt voorgaande jaren -€ 16 455,45 € 0,00

Reguls in 2015 - 2018 mbt 2014 € 2 603,26 € 0,00

2015 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 145 005,54 € 4 148,65

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 42 842,39 € 0,00

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

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 73 023,47 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 28 350,73 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 2 179,64 € 0,00

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

Regul's in 2015 mbt voorgaande jaren -€ 2 085,85 € 0,00

Reguls in 2016 - 2018 mbt 2015 € 6 522,92 € 1 359,50

2016 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 205 809,48 € 15 365,94

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 33 339,64 € 0,00

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

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 176 270,88 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 20 352,67 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 17 077,59 € 0,00

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

Regul's in 2016 mbt voorgaande jaren -€ 975,35 € 0,00

Reguls in 2017-2018 mbt 2016 € 17 803,07 € 2 142,56

TOTAAL € 1 084 887,46 € 29 606,42
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Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de 

gecontroleerde periode: € 1084887,46 - € 29606,42 = € 1055281,04 

 

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  

 

 
 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode: 
€ 1088966,46 - € 36314,54 = € 1052651,92. 

2014 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 342 517,70 € 19 809,54

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%) € 294 911,88 € 10 326,63

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%) 476 385,36 € 6 178,37

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

leefloon betaald voor 2010-2013 geboekt in 

controleperiode -€ 24 848,48

TOTAAL € 1 088 966,46 € 36 314,54
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1.2 Vergelijking van de totalen 

 

Na het verwijderen uit de OCMW-cijfers van uitgaven die gedaan werden in de 

controleperiode voor jaren voorafgaand aan deze periode, klokte het verschil in de uitgaven 

af op 0,38% in het nadeel van het OCMW.  

 

 
 

Aan ontvangstenzijde valt er een omvangrijk verschil van 22,66% te noteren in het nadeel van 

de POD MI. Na analyse de ontvangsten (zie hieronder 2.2), die enkele verkeerd geboekte 

ontvangsten alsook twee terugvorderingen van onderhoudsplichtigen bij studenten met een 

GPMI aan het licht bracht, kon dit verschil gereduceerd worden tot 9,63%.  

 

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS 
 

Gelet op de vastgestelde verschillen werd er overgegaan tot het afpunten van de 

ontvangsten alsook van de uitgaven in de dossiers waarin er ontvangsten te noteren waren.  

 

2.1 Analyse van de uitgaven 

 

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

 te veel toelagen werden ontvangen 

 eventueel te weinig toelagen werden ontvangen. 

 

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in resp. controletabel 4A en 4B.  

 

Enkele vastgestelde verschillen in het nadeel van de POD MI werden na de controle 

uitgeklaard (bvb. betalingen leefloon geboekt op een ander artikel). In één dossier werd door 

het OCMW overgegaan tot een aanpassing van de formulieren (RMI door tewerkstelling 

i.p.v. leefloon). Deze gevallen werden niet opgenomen in de lijst.   

 

2.2 Analyse van de terugvorderingen 

 

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

 te veel toelagen werden ontvangen 

 te weinig toelagen werden ontvangen. 

 

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in resp. controletabel 4C en 4D. 

 

Ook hier werd na de inspectie de lijst van niet-verwerkte terugvorderingen gereduceerd in 

samenspraak met het OCMW; zo bleek het in twee dossiers te gaan om 

onderhoudsbijdragen in het kader van verhaal op de onderhoudsplichtige met toepassing van 

artikel 35 RMI-Wet. Tevens werd aangetoond dat enkele ontvangsten geen leefloon 

betroffen.   

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

Uitgaven € 1 084 887,46 € 1 088 966,46 -€ 4 079,00 -0,38%

Ontvangsten € 29 606,42 € 36 314,54 -€ 6 708,12 -22,66%

Saldo € 1 055 281,04 € 1 052 651,92 € 2 629,12 0,25%
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3. CONCLUSIE  
 

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

 

Voor de dossiers opgelijst in controletabel 4A heeft uw OCMW voor een bedrag van 

€ 4879,44 te veel aan toelagen ontvangen.  

 

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen voor de dossiers vermeld in 

controletabel 4B. Uw OCMW zal het mogelijke subsidietekort aan de uitgavenzijde 

eventueel kunnen terugvorderen, per dossier, op voorwaarde dat de termijn van 45 dagen 

werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten bezorgt (zie artikel 21§6 van 

de Wet van 26/05/2002), en dit binnen een termijn van drie maanden vanaf de verzending 

van dit rapport. Om te weten of er eventueel recht bestaat op de inning van dit tekort en 

hoe dit recht kan geïnd worden, kan u contact opnemen met onze Front Office (vraag@mi-

is.be of tel 02/508.85.85). 

 

Aan de ontvangstenzijde blijkt dat uw OCMW enerzijds voor een bedrag van € 675,25 te 
veel aan toelagen ontving, en voor € 6161,53 te weinig toelagen ontving. In controletabellen 

4C en 4D verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving. 

 

Per saldo (op basis van de dossiers vermeld in controletabellen 4A, 4C en 4D) maakt dit een 

bedrag van € 606,84 dat de POD MI verschuldigd is aan uw OCMW. Dit bedrag zal door 

onze diensten worden toegekend via een volgende subsidie.  

 

Na het verstrijken van een termijn van drie maanden na verzending van het rapport 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. 
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BIJLAGE 5 

CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2016 

 

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus: 

 Een boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in de boekhouding van het 

OCMW vergeleken werden met de subsidies toegekend door het Sociaal 

Stookoliefonds; 

 De controle van de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op 
een steekproef van dossiers.  

 

1. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE 

 

Uitgaven OCMW Uitgaven POD MI Verschil 

€ 9166,78 € 8956,78 € 210 

 

Er werd een eventueel subsidietekort vastgesteld, te wijten aan overloop tussen de jaren.   

 

2. CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE 

BEWIJSSTUKKEN 
 

Dit is de procedure die gevolgd dient te worden voor de aanvraag van verwarmingstoelages:  

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

 Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering; 

 Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot 
de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend et gaat 

na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;  

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen 

op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;  

 Betaling binnen de 15 dagen.  
 

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:  

          factuur of leveringsbon;  

          statuut van de aanvrager (en zijn gezinsleden);  

          zijn bestaansmiddelen (en die van de gezinsleden); 

          identiteitsgegevens van de aanvrager  

          gezinssamenstelling 

          ingeval van appartementen: het attest inzake het aantal appartementen 

          voor de categorie 3:  

 hetzij de beschikking van toelaatbaarheid van de vordering tot collectieve 

schuldenregeling, als bedoeld in artikel 1675/6 van het Gerechtelijk Wetboek, 

uitgesproken ten opzichte van de aanvrager; 

 hetzij een attest van de persoon of de instelling als bedoeld in artikel 67 van 
de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, die de schuldbemiddeling 

verricht. 

Alle informatie die verkregen kan worden via de KSZ-stroom dient voor de inspectiedienst 

niet meer op een andere manier te worden bewezen. 

 

Uw centrum heeft 57 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef 

van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.  
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U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5. 

Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werden bij 

enkele dossiers problemen vastgesteld, met name wat het volgende betreft: het voorhanden 

zijn van bewijsstukken (gezinssamenstelling); het bestaan van het recht; en de 

betalingstermijn van de verwarmingstoelage.  

 

Voor één dossier wordt de toelage ingetrokken omdat het recht niet werd aangetoond.  

 

3. CONCLUSIES 

 

Voor het gecontroleerde jaar werd een te veel ontvangen toelage van € 208,32 vastgesteld. 

Dit bedrag zal door onze administratie teruggevorderd worden op de volgende subsidie die 

u zal worden toegekend. 

 

Aangezien de rekeningen van de gecontroleerde periode definitief zijn afgesloten, zal de 

eventueel niet-ontvangen subsidie die vermeld wordt onder punt 1 “boekhoudkundige 

controle” voor het gecontroleerde jaar niet meer kunnen worden aangevraagd bij onze 
diensten.  
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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: € 3370  (activiteiten) + € 2246 

(kinderarmoede). Deze bedragen werden volledig gebruikt. 

 

Het OCMW heeft een principiële beslissing genomen voor de tenlasteneming van 95% van 

de deelname aan de speelpleinwerking voor het OCMW-cliënteel. De beslissing bepaalt dat 

voor eenzelfde lid van een cliëntsysteem er slechts gedurende maximaal twee jaar een 

tussenkomst kan worden toegekend.  

 

Alle andere aanvragen voor tussenkomst lastens het Fonds voor Participatie en Sociale 

Activering dienen het voorwerp uit te maken van een beslissing door het Bijzonder Comité 

van de Sociale Dienst. In het kader van de responsabilisering van het cliënteel is de 

tussenkomst van het OCMW beperkt tot 95% en is de resterende 5% ten laste van de 

gebruikers5.  

 

Het OCMW beschikt over een specifiek sjabloon voor het aanvraagformulier in het kader 

van dit Fonds.  

 

2. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE 

 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

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 € 7018,11  € 31,55 € 5638,25 € 5616  € 5616  

 

Er zal geen terugvordering plaatsvinden op basis van de boekhoudkundige controle. 

 

Alle tussenkomsten worden geboekt op het artikel 648102 ‘socio-culturele en sportieve 

participatie’. Daarop staan tevens enkele andere tussenkomsten, via een eigen sociaal-

culturele subsidie.  

                                                                    
5 Inmiddels is de eigen bijdrage verhoogd tot 20%. 
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3. CONTROLE VAN DE BEWIJSSTUKKEN 
 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

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

 

Vier activiteiten werden geheel of gedeeltelijk geweigerd omwille van het ontbreken van 

facturen. In sommige gevallen waarin de tussenkomst betaald werd aan betrokkene ontbrak 

het betalingsbewijs door deze laatste; zulke gevallen werden éénmalig aanvaard, met dien 

verstande dat bij het vaststellen van dit euvel bij een volgende controle wel zal worden 

gerecupereerd.  

 

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

6A. 

 

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

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

 
Drie activiteiten werden (deels) geweigerd, in het kader van het verbod op dubbele 

subsidiëring (niet aangegeven/afgetrokken tussenkomst ziekenfonds en deelname van een in 

het LOI verblijvend kind aan een collectieve activiteit).  

 

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

6B. 

 

4. CONCLUSIES 
 

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

van € 1114,04. Voor dit bedrag zal u binnenkort een vordering tot terugbetaling ontvangen 

van onze dienst “Budget”. 
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BIJLAGE 7 

CONTROLE VAN DE TOELAGES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 4 

SEPTEMBER 2002 BETREFFENDE HET SOCIAAL FONDS VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT 

– JAAR 2016 

 

De controle wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 Controle van de personeelskosten 

 Boekhoudkundige controle inzake betaling van facturen of preventieve 

maatregelen; hierbij wordt de boekhouding van het OCMW vergeleken met de 

subsidies die toegekend werden door de POD MI 

 Controle op de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op 

een steekproef van dossiers.  

 

1. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN ART.4 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 47552,09 

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

van 1 voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het Uniek Verslag werd(en) 1,6999 VTE ingevoerd.  

 

Personeelskostentabel 

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

personeelslid toegewezen aan dit fonds.  

 

Financieel resultaat van de personeelskosten  

Ontvangen subsidies voor de personeelskosten: € 47552,09 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 53336,19 

Terug te vorderen verschil: € 0 

 

2. CONTROLE VAN DE TEGEMOETKOMING VOOR DE BETALING 

VAN ONBETAALDE FACTUREN EN VAN DE MAATREGELEN IN HET 

KADER VAN EEN PREVENTIEF ENERGIEBELEID 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 5190,95 om 

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

en de preventieve energieacties te dekken.  

 

Vergelijking van de boekhoudkundige gegevens vermeld in de OCMW-

rekeningen met de gegevens van het Uniek Verslag dat overgemaakt werd 

aan de POD MI. 

 
 Verklaring Uniek Verslag OCMW-rekeningen 

Uitgaven € 8509,48 
€ 9877,96 – € 1368,48 = 

€ 8509,48 

Terugvorderingen € 0 € 210 

Netto-uitgaven € 8509,48 € 8299,48 

  

Bij de controle kreeg de inspecteur een overzicht overgelegd met uitgaven ten bedrage 

van € 9877,96, geboekt op artikels 648100 (terugvorderbare steun in speciën – 

toekenning) en 648101 (niet terugvorderbare steun in speciën) voor een bedrag van in 
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totaal € 9877,96. Laatstgenoemd artikel omvat de minimale gasleveringen, waaruit twee 

dossiers werden geselecteerd. Na de controle bleek dat enkel de boekingen op het 

eerste artikel aangegeven waren op het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit. 

 

Uit de boekhouding blijkt voorts dat er ontvangsten werden gerealiseerd ten belope 

van € 210, die echter niet werden aangegeven in het Uniek Jaarverslag. 

 

In de mate dat de netto-uitgaven in de rekeningen van het OCMW de maximale 

subsidie overtreffen, wordt er echter niets teruggevorderd op basis van de 

boekhoudkundige controle.  

 

2.1 Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  

 

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

tegemoetkomingsbedrag van € 8509,48. Een steekproef van tien van deze dossiers 

werd gecontroleerd. Twee punten werden grondig bestudeerd:  

 De betalingsbewijzen 

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

en/of een toestand van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en de 

gevraagde uitkering 

 

Er werden voor deze controle geen tussenkomsten geweigerd. In het licht van het 

behoud van de subsidie bij volgende controles heeft de Inspectie echter substantiële 
opmerkingen die het het OCMW verzoekt ter harte te nemen (zie hiervoor deel 1 van 

het rapport).  

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle per begunstigde in 

controletabel 7B. 

 

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

energiebeleid  

 

Voor de gecontroleerde periode werd er geen enkel dossier met preventieve acties 

aangegeven.  

 

3. CONCLUSIES 
 

Dankzij de controle kon er worden vastgesteld dat de uitgaven die door het OCMW 

werden voorgesteld voor het gecontroleerde jaar inderdaad in aanmerking kwamen; de 

toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake. 
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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. 

 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 

 

Alle openstaande knipperlichten hadden een feedbackcode toebedeeld gekregen, die 

echter niet altijd correct was; zo werd twee keer code 2 toebedeeld in gevallen waarin 

het OCMW geen steun uitbetaald had doch wel betoelaging had aangevraagd; de 

correcte code was dus 1 (de gewijzigde formulieren zullen binnen de 30 dagen worden 

opgestuurd). In één geval had het OCMW een knipperlicht onterecht verklaard door 

het code 14 te geven, terwijl er diende teruggevorderd te worden (code 2), hetgeen 

het OCMW overigens ook deed. 

 

Het OCMW heeft doorgaans gepast gereageerd naar de betrokkene toe (t.t.z. had in 

eerste instantie niet uitbetaald of is overgegaan tot het nemen van een 
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terugvorderingsbeslissing), maar de opvolging naar de POD MI (m.a.w. de vermindering 

van de toelage en de doorgave van ontvangsten) laat duidelijk te wensen over. 

 

Voor twee dossiers 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. In drie andere gevallen wordt de toelage gerecupereerd via de 

boekhoudkundige controles in het kader van de RMI-Wet en de Wet van 2 april 1965.  

 

In deel 1 van dit rapport worden enkele richtlijnen en aanbevelingen geformuleerd. 

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

knipperlichten die in de toekomst worden verzonden. 
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