
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 29 

en 30 augustus 2016. 

 Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:  

 Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de 

inspecties en de aanbevelingen  

 Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende 

boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure 

 De controletabellen per begunstigde  
Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw 

inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. 

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), 

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

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

Houthalen-Helchteren 

Pastorijstraat 30 

3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN 

 

 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/be-nl/OCMW/OCMWs). 

  

http://www.mi-is.be/be-nl/OCMW/OCMWs
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2. CONTROLES 
 

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 
Geen controle 

uitgevoerd 
Bijlage 1: Controle van de 
medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2012 – 2014 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2012 – 2014 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

2014 
Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 7: Controle van de 

Energiefonds-subsidies 

 

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

brief. 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 
 

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren. 

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

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

informatie verschaft. 

 

De bewijsstukken die  gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen 

voorbereiden waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

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

per gecontroleerde materie. 
 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Er werd een goede opvolging van de subsidies vastgesteld, en dit zowel wat betreft de 

uitgaven als de terugvorderingen. 

 

Voor de terugvorderingen dient er wel te worden opgemerkt dat het OCMW deze via de 

verkeerde methode aangeeft, namelijk door de eerder aangevraagde toelagen terug te 

verminderen. 

 
De juiste methode om terugvorderingen van toelagen van de Wet van 1965 aan te geven is 

via het F-formulier. 

Bvb.: er wordt 700 € equivalent leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene 



  4 

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 F). 

 

De datum in voege 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 dat het geld 

effectief ontvangen wordt door het OCMW. De referteperiode is de periode waarop de 

ontvangst betrekking heeft. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Ook voor de RMI-subsidies werd een goede opvolging vastgesteld, wat zijn weerslag vindt 

in de algemene cijfervergelijking. 

 

Bij deze analyse werd er evenwel ook vastgesteld dat de terugvorderingen niet via de 

correcte procedure worden aangegeven: 

 

De juiste methode om terugvorderingen van toelagen van de Wet van 1965 aan te geven is 

via het D-formulier (Let hier op het verschil met Wet ’65). De procedure verloopt verder 

gelijk aan die van de terugvorderingen voor de Wet van 1965. 

 

Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve Ontplooiing 

 

Het OCMW maakt goed gebruik van de middelen van het fonds. Deze worden ingezet om 

zowel een brede doelgroep als een brede waaier aan activiteiten te ondersteunen. 

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Bij het afronden van elk inspectieonderdeel werden de resultaten besproken met de 

verantwoordelijke medewerkers. Daar de grootste moeilijkheden werden bespeurd bij de 

verwerking van de terugvorderingen werd er vooral aan dit onderwerp aandacht besteed. 

 

Hierbij dient er vooral te worden opgemerkt dat er in het OCMW geen eenduidige manier 

tot verwerking bestaat sinds de pensioenstelling van de voormalige OCMW-ontvanger. Er 

wordt aangeraden om hiervan werk te maken, bv via het trekken van eenduidige lijsten uit 

de boekhouding. Let hierbij op dat enkel effectief geïnde terugvorderingen moeten worden 

aangegeven bij de POD MI. 

 

Het gebruik van gestandaardiseerde commentaren in de boekhouding kan hiervoor een 

ondersteuning betekenen. Bv. ‘TV’ ‘LL/eq. LL’ ‘Naam’ ‘Periode betrekking’ 

 

6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 
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Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle Periode 
Terugvorderings-

procedure 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2012 - 2014 Zie bijlage 2 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings

-periode 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 

2012 - 

2014 
€ 2.748,66 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

2014 € 600 
Door onze dienst 

Budget 

Via een vordering 

tot terugbetaling 

die u zal 

ontvangen 

 

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

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

aanvaarding van de resultaten van de inspectie.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie : 

De directeur-generaal, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie VOETS 

 
  

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

APRIL 1965 – PERIODE VAN 2012 TEM 2014  
 

Deze controle maakt een boekhoudkundige vergelijking van de uitgaven en terugvorderingen 

van de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt. 

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

opgespoord.  
 

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

Analyse van de uitgaven 
 

Bij de boekhoudkundige controle werd vastgesteld dat uw OCMW te veel toelagen heeft 

ontvangen voor € 205,23. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 

2A. 

Bij de boekhoudkundige controle werd vastgesteld dat uw OCMW eventueel te weinig 

toelagen ontving. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2B. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

De controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken heeft een te 

veel ontvangen toelagen van € 2.543,43 aan het licht gebracht.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de niet verwerkte terugvorderingen per 

begunstigde in controletabel 2C. 

 

2. Conclusies 
 

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

€ 205,23 + € 2.543,43 = € 2.748,66 (zie de controletabellen 2A en 2C). 

Dit bedrag zal worden teruggevorderd op een van de volgende subsidies die u zal worden 

toegekend.  

 

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie  

controletabellen B en E ), zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de 

termijnen voor de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D-

formulieren (12 maanden) aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 

van de wet van 2 april 1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die 

de terugbetaling van deze steun mogelijk maken (art. 5 en 11§2 van de wet van 2 april 1965). 
Om na te gaan of u nog recht heeft op de inning van de eventueel te weinig ontvangen 

toelagen, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice (vraag@mi-is.be of tel 

02/508.85.85) om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over de 

foutieve codes. Deze lijst zal via e-mail verstuurd worden. Ook kan onze Frontoffice u 

uitleggen welke procedures best gevolgd worden.  

 

  

mailto:vraag@mi-is.be
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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 2012 - 2014 
 

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

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

omtrent het leefloon betaald door het OCMW. 

 

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

A. Cijfers volgens de POD MI 

 

2012 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) (101) € 339.920,37 € 0,00

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 55.261,13 € 0,00

Project individuele integratie (70%)(104) € 2.482,83 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 81.302,35 € 0,00

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) € 8.954,03 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 4.210,89 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 733,36 € 0,00

Regularisaties mbt voorgaande jaren* -€ 5.785,52 € 0,00

2013

Leefloon (50% - 65%) (101) € 434.556,72 € 0,00

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 68.977,32 € 0,00

Project individuele integratie (70%)(104) € 1.511,69 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 96.310,80 € 0,00

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) € 12.077,31 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 6.411,90 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 733,36 € 0,00

Regularisaties mbt voorgaande jaren* -€ 1.888,42 € 0,00

2014

Leefloon (50% - 65%) (101) € 440.696,37 € 0,00

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 54.833,96 € 0,00

Project individuele integratie (70%)(104) € 1.124,98 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 93.947,51 € 0,00

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) € 53.795,34 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 8.718,56 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 916,70 € 0,00

Regularisaties mbt voorgaande jaren* € 0,00 € 0,00

Regularisaties 2015 mbt controleperiode -€ 4.201,56 € 0,00

TOTAAL € 1.755.601,98 € 0,00

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

gecontroleerde periode: € 1.755.601,98 

 

B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

 
 

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

€ 1.764.461,02 

 

 

2012 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) (101) € 362.816,19 € 30.586,53

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 44.931,00 € 0,00

Project individuele integratie (70%)(104) € 1.578,27 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 94.837,36 € 0,00

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) € 15.856,79 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 9.287,60 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 825,03 € 0,00

2013

Leefloon (50% - 65%) (101) € 459.149,42 € 29.948,41

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 57.597,51 € 0,00

Project individuele integratie (70%)(104) € 544,91 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 81.786,28 € 0,00

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) € 29.433,63 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 8.554,27 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 916,70 € 0,00

2014

Leefloon (50% - 65%) (101) € 480.932,04 € 33.231,20

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 60.746,87 € 0,00

Project individuele integratie (70%)(104) € 1.124,98 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 69.952,62 € 0,00

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) € 66.940,61 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 9.458,38 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 956,70 € 0,00

TOTAAL € 1.858.227,16 € 93.766,14

OCMW
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C. Vergelijking van de totalen 
  

 
 
2. Controle van een steekproef van dossiers 
 

Daar het verschil in de algemene cijfers kleiner was dan 1% voor de gecontroleerde periode 

werden er geen individuele dossiers afgepunt. Dit wordt namelijk beschouwd als het bewijs 

van een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De inspectie wil u dan ook 

aanmoedigen om op deze weg verder te gaan. 

 

Analyse van de uitgaven 
 

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

door de Staat aan het licht.  

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

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

door de Staat aan het licht.  

 

3. Conclusies  
 

Voor de gecontroleerde periode 2012 - 2014, bekwam de inspectie de volgende resultaten: 

 

Het verschil in de algemene cijfers bedraagt minder dan 1% 

 

Er zal geen rekening worden gehouden met dit verschil, want het wordt beschouwd als het 

bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook 

aanmoedigen om op deze weg verder te gaan. 

  

-€ 4.429,52

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI:

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW:

Verschil:

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100

Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 50%:

Periode 2012 - 2014

€ 1.755.601,98

€ 1.764.461,02

-€ 8.859,04

-0,50%
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BIJLAGE 6: CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIES VOOR DE BEVORDERING VAN 

PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING, EN VAN DE SPECIFIEKE MAATREGEL VOOR 

KINDERARMOEDE – JAAR 2014 
 

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 het gebruik van het fonds 
 

 Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: € 11.691,00  (activiteiten) 

+ € 7.376,00  (kinderarmoede). Deze bedragen werden niet volledig gebruikt  

 Er werd een reglement opgesteld om de verdeling van de middelen van het fonds te 

organiseren. 

 Hierin wordt in de eerste plaats de doelgroep bepaald: Personen uit de gemeente 

met financiële steun, in schuldbemiddeling, budgetbeheer of budgetbegeleiding en 

dossiers bekend onder de noemer ‘Kind in nood’. Ook algemene uitstappen van het 
OCMW met zijn cliënten komen in aanmerking voor inbreng in het fonds. 

 Voor kinderarmoede werd hier de leeftijdsvoorwaarde toegevoegd, conform de 

bepalingen van het fonds. 

 De maximumtoelage werd vastgelegd op € 50 per persoon per jaar. 

 Sinds 2016 krijgt het OCMW ook verhoogde middelen van de provincie, en dit in het 
kader van het SALK (Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat). Deze middelen 

worden gebruikt in samenwerking met de vzw Lucia. 

 

2. Boekhoudkundige controle 
 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

 
 
3. Controle van de bewijsstukken 
 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

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

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

6A. 

Motivering weigering van de activiteiten: Eén van de ingediende activiteiten betreft de uitstap 

van de vrijwilligers van het woonzorgcentrum. Daar deze personen niet tot de doelgroep 

van het fonds behoren kunnen er voor hen geen toelagen worden aangevraagd. 

 

 

Controlejaar
Effectieve Uitgaven 

OCMW

Effectieve 

Terugvorderingen 

OCMW

Subsidies aanvaard 

door de cel DSO van 

de POD MI

subsidies aanvaard na 

de inspectie

2014  €           18.696,61  €                       -    €           19.067,00  €           19.067,00 
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Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

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

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 € 600. 

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

“Budget”.  

 


