
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 9 en 

10 mei 2017. 

 

 Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:  

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

inspecties en de aanbevelingen  

 Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende 

boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure 

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

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

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst 

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

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

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

Houthalen-Helchteren 

Pastorijstraat 30 

3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   1 

   

  Houthalen-Helchteren/RMID/2017 
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1. INLEIDING 
 

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

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

sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. 

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

missie en gaan uit van de volgende visie ; 

 Controle op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke 

integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties 

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

 Kennis: door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het 

terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid 

inzake maatschappelijke integratie. 

 

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

doelstellingen;  

 Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering 
aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW’s.  

 Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW’s op 

boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de 

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

 Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en 
armoedebestrijding te optimaliseren.  

 Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW’s (belangrijkste 

partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en 

een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

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

 Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 

door de Regering werd besloten.  

 

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

 Respect 

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid  

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Diversiteit  

 Openstaan voor verandering  

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

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

  

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

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
2016 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 7: Controle van de 

Energiefonds-subsidies 

 

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

brief. 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 
 

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren. 

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

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

informatie verschaft. 

 

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

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

waren van een degelijke kwaliteit zodat de controle vlot verliep. Ontbrekende zaken werden 

na de inspecties opgevraagd en tijdig voorgelegd door uw medewerkers. 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 
De onderstaande tabel(len) geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen 

per gecontroleerde materie. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

In het algemeen tonen de dossiers een goede opvolging en begeleiding van de begunstigden 

aan. Volgende elementen, waarvan sommigen een grote impact kunnen hebben, werden 

echter niet steeds in acht genomen. Gelieve hier dan ook bijkomende aandacht aan te 

geven: 

 

De kennisgevingen en beslissingen 
Het OCMW verstuurt duidelijke en leesbare kennisgevingen naar de RMI-begunstigden. 

Deze bevatten echter niet steeds juridisch correcte informatie. (bv. Ivm het gebruik van de 

installatiepremie, het voor RMI in aanmerking te nemen inkomen, …). Ook kwamen de 
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periodes die zijn opgenomen in de kennisgevingen niet steeds overeen met de werkelijke 

situatie. 

 

Voor één dossier werd een weigering uitgesproken wegens verkeerde/foutieve redenen. 

Meer informatie hierover is terug te vinden in de opmerkingen per dossier. 

 

Indien er afwijkingen of billijkheidsredenen worden toegepast op de basisvoorwaarden van 

het RMI dienen deze te worden opgenomen in het steunvoorstel, de beslissing en 

kennisgeving. 

 

Sociaal onderzoek 

Niet alle gecontroleerde dossiers bevatten een intakeformulier. De opmaak van dit 

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

 

Er werd niet in alle dossiers een spoor gevonden van de huisbezoeken. Dit is een verplicht 

onderdeel van het sociaal onderzoek bij aanvang van het dossier en verder minstens één 
keer per jaar. Het is dan ook aan te raden de uitvoering hiervan op te nemen in het sociaal 

verslag. Op die manier heeft de inspectie zicht op de correcte toepassing van het KB van 

14/03/2014. 

 

Niet alle dossiers bevatten bewijs van nazicht van de relevante KSZ-stromen. In het kader 

van het sociaal onderzoek moeten de OCMW’s over de gegevensstromen vanuit de KSZ 

beschikken (opgenomen in bijlage bij het Koninklijke Besluit van 14/03/2014 betreffende het 

sociaal onderzoek), deze gebruiken en de gegevens met een directe invloed op de 

gevraagde maatschappelijke dienstverlening verwerken in het sociaal verslag. Een 

regelmatige raadpleging van de gegevensstromen moet de maatschappelijk werker die een 

sociaal onderzoek verricht, in staat stellen over de authentieke gegevens te beschikken, ze 

te vergelijken met de gegevens die hij direct van de hulpaanvrager ontvangt of met zijn eigen 

vaststellingen op het terrein, onder meer tijdens huisbezoeken. Het is dan ook aan te raden 

om dit nazicht op te nemen in de sociale verslaggeving of om de log-gegevens te voorzien 

voor de gecontroleerde dossiers. 

 

Het OCMW vraagt systematisch de rekeninguittreksels van de betrokkenen op voor het 

sociaal onderzoek. Hoewel het vanzelfsprekend is dat het onderzoek van de 

bestaansmiddelen van de begunstigde deel uitmaakt van het sociaal onderzoek en dat de 

kopieën van uittreksels waarop de eventuele maandelijkse bestaansmiddelen verschijnen, 

kunnen geëist worden, moet hier met de nodige voorzichtigheid naar worden gekeken. De 

uitgaven van de betrokkene behoren immers tot diens private levenssfeer en mogen niet 

betrokken worden in het sociaal onderzoek naar het RMI. 

 

Er werd niet steeds correct omgegaan met het inkomen van samenwonenden: Het inkomen 

van een inwonende partner moet in rekening worden genomen. Het inkomen van 

ascendenten of descendenten in de eerste graad mag in rekening worden genomen, maar 

indien dit wordt vrijgesteld dient dit te worden gemotiveerd in de beslissing. Het inkomen 

van alle andere samenwonenden mag niet in rekening worden gebracht bij de berekening / 

toekenning van het RMI. 
 

Het GPMI 

Het OCMW stelt ruime en goede trajecten op voor de activering van de personen aan wie 

het RMI wordt toegekend. De stappen die aan de begunstigde worden opgelegd zijn steeds 
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goed omschreven en passend in de begeleiding. Het is wel aangeraden om ook de stappen 

van het OCMW verder uit te breiden en te specificeren. Zo is het voor de cliënt steeds 

duidelijk welke diensten welke ondersteuning kunnen bieden. 

 

De dossiers bevatten niet steeds bewijsstukken van de bij de GPMI verplichte 

evaluatiemomenten. Een regelmatige evaluatie van het GPMI moet ten minste drie maal per 

jaar plaatsvinden met de betrokkene en de maatschappelijk werker die met het dossier is 

belast. Dit moet minstens twee maal tijdens een persoonlijk treffen plaatsvinden. 

 

Het GPMI is ondertekend na de datum invoegtreding. Een dergelijk contract is pas 

rechtsgeldig op de datum van ondertekening - de duur van dit contract laten ingaan voor 

deze datum is dus strijdig met de wetgeving. 

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

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

medewerkers. De ontbrekende zaken (Er waren in enkele dossiers geen sociale verslagen 

opgenomen. Deze bleken wel in digitale vorm te bestaan) werden opgevraagd en in de 

meeste gevallen meteen voorgelegd. Voor het insturen van de bijkomende informatie werd 

een datum afgesproken. Uw medewerkers stuurden deze door op 11 mei. De informatie 

bleek correct en de gegevens werden verwerkt in dit inspectieverslag. 

 

Het valt de inspecteur op dat er enkele opmerkingen van de eerdere inspecties worden 

herhaald in dit verslag. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van het huisbezoek en het nazicht 

van de KSZ-stromen is er geen verbetering waar te nemen. Het is dan ook aan te raden om 

goed gebruik te maken van basissjablonen voor het sociaal verslag zodat er geen verplichte 

onderdelen van het sociaal onderzoek kunnen worden overgeslagen. 
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6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle Periode 
Terugvorderings-

procedure 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de 

sociale dossiers 
2016 Zie bijlage 3 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings

-periode 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

controle van de sociale dossiers 
2016 € 1.825,11 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

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

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

aanvaarding van de resultaten van de inspectie.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie : 

De directeur-generaal, 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie VOETS 

 
  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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BIJLAGE 3: CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET BETREKKING TOT DE WET VAN 26/05/2002 

INZAKE HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB 

VAN 11/07/2002 – JAAR 2016 
 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

 de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet 

van 26/05/2002; 

 en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van 
individuele dossiers. 

 

1. Algemene analyse van de procedure  
 

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

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

 Afleveren van een ontvangstbewijs;  

 Opstellen van een aanvraagformulier;  

 Aanwezigheid van bewijsstukken;  

 Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van 
de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;  

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op 

de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen. 

 

De inspecteur stelt vast dat deze procedure niet steeds op een correcte manier werd 

toegepast voor de gecontroleerde dossiers. Gelieve aandacht te besteden aan de volgende 

aspecten: 

 Juridische correctheid van de beslissingen en bijhorende kennisgevingen. 
(Formuleringen, aangeduide periodes, ...) 

 Het nemen van correcte weigeringsbeslissingen. 

 Opstellen van een intakeformulier. 

 Nazicht van de relevante KSZ-stromen. 

 Uitvoering / notatie van de jaarlijks af te leggen huisbezoeken. 

 In rekening nemen van het inkomen van samenwonenden. 

 Naleven van de deontologische code mbt de uitgaven van de cliënt. 

 Volledigheid van het GPMI (stappen OCMW en evaluaties) 

 Motivatieplicht bij afwijkingen van de basisvoorwaarden van het RMI of het sociaal 

onderzoek. 

 Aanvragen van de correcte betoelaging. 
 

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

Twintig individuele dossiers werden gecontroleerd.  
U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3. 

 

3. Conclusies 
 

In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de procedure 

met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de 
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wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden 

geformuleerd in deel 1 van dit verslag. 

 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3.  

 


