
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 
 

Geachte Voorzitter, 

 

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 12 

januari 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  

Houthulst 

Vijverstraat 30 

8650 Houthust 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   Aantal 1 

   

  OCMW/ 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/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 in 2017 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 

geen controle 

uitgevoerd in 2017 

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 in 2017 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

geen controle 

uitgevoerd in 2017 

Bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

geen controle 

uitgevoerd in 2017 

Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
geen controle 

uitgevoerd in 2017 

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. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

Na inspectie is vastgesteld dat de sociale dossiers onvolledig zijn samengesteld en dat de 

sociale verslagen zeer vaag en weinig zeggend zijn. Tevens ontbreekt het dikwijls aan 

essentiële elementen teneinde te kunnen nagaan of betrokkene al dan geen recht heeft. 

Eveneens is vastgesteld dat het OCMW in diverse dossiers toelagen misloopt hetzij 

wegens het niet voldoen aan de wettelijke bepalingen hetzij wegens het niet correct 

invullen van de formulieren. Het betreft meestal dossiers waarin een verhoogde toelage 

kan worden gevraagd.  

 

Hieronder een aantal specifieke aandachtspunten nav de controle van de dossiers: 

- Huisbezoek: er is niet in alle dossiers iets terug te vinden over de resultaten van 
een afgelegd huisbezoek. Bij voorkeur worden afgelegde huisbezoeken periodiek 

vermeld in het sociaal verslag, of wordt er vanuit het sociaal verslag verwezen naar 

de plaats waar de resultaten van de afgelegde huisbezoeken kunnen teruggevonden 
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worden; 

Het huisbezoek wordt uitgevoerd bij opening van het sociaal dossier, daarna 

telkens wanneer het OCMW het nodig acht, maar tenminste eenmaal 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. 

- Aanvraagformulier/Intakeformulier: 
Een aanvraagformulier moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de 

aanvrager. Dit formulier 

 levert alle gegevens nodig voor het samenstellen van de materiële, 

sociale en financiële toestand van de aanvrager 

 geeft het OCMW alle machtigingen van de aanvrager om de 

opgevraagde elementen te controleren bij de 

overheidsadministraties en financiële organismen. 

De opmaak van dit document is wettelijk verplicht op basis van het artikel 6 van 

het AR van 11/07/2002. 

- Het onderzoek naar de onderhoudsplicht wordt niet vermeld in het sociaal verslag. 
Uw Centrum kan artikel 4 van de wet van 26/05/2002 toepassen, namelijk de 

gebruiker verzoeken om zelf onderhoudsgeld te eisen van zijn 

onderhoudsplichtigen. Het bedrag van dit onderhoudsgeld zal minnelijk bepaald 

worden volgens de mogelijkheden van de onderhoudsplichtigen of, bij gebrek aan 

een akkoord in der minne dat alle partijen tevredenstelt, zal dit eventueel bepaald 

worden door een vrederechter.   

Uw Centrum zal gebruik moeten maken van de verplichting tot terugvordering bij 

de onderhoudsplichtigen, bepaald in artikel 26 van de wet van 26/05/02, behalve 

wanneer blijkt dat het, na onderzoek, moet afzien van de terugvorderingen om 

redenen  van billijkheid, overeenkomstig artikel 28 van de wet van 26/05/2002. 

De ondernomen stappen dienen in het sociaal verslag vermeld te worden. 

- KSZ-consultatie: in een aantal dossiers kon geen regelmatig consultatie van de 

stromen worden vastgesteld. 

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. 

- Bewijsstukken: in een aantal dossiers ontbraken de nodige bewijsstukken teneinde 
na te gaan zo betrokkene effectief recht had. Alle informatie vermeld in de sociale 

verslagen moet adhv bewijsstukken worden gestaafd. 

Het aan de inspectie voorgelegde dossier dient alle documenten te bevatten die 

geleid hebben tot de beslissing: ontvangstbevestiging, aanvraagformulier, verslagen 

van het sociaal onderzoek, beslissingen, kennisgevingen, bewijsstukken (vb. attest 

van de RVA, bewijs van storting van een uitkering van gehandicapte, kopie van de 

huurovereenkomst, …). Een overzicht van welke stukken aanwezig dienen te zijn 

in het dossier vindt u in de omzendbrief van 18/02/2004. 
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5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Leefloon dossiers: een aantal opmerkingen werden reeds bij een vorige controle gemaakt 

een aantal zijn verschillend dan deze gemaakt bij een vorige controle. 

 

Debriefing 

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de controle 

met een aantal andere personeelsleden van het OCMW te bespreken.  Tijdens deze 

debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan 

de inspecteur. 

 

Algemene opmerkingen van het OCMW 

De personeelsleden aanwezig bij de debriefing merken op dat de algemene werking van het 

OCMW voor verbetering vatbaar is. Recent werd een nieuw personeelslid aangeworven en 

begin februari start nog een nieuw maatschappelijk werker. Bedoeling is dat de volledige 

werking wordt herzien, eventueel procedures worden opgemaakt, of minstens desbetreffend 

contact wordt opgenomen met andere besturen teneinde de werkwijze inzake de diverse 

materies te vergelijken en bij te schaven. 

Tevens wordt gemeld dat de vaststellingen gedaan bij huidige controle vooral voorkomen in 

de dossiers behandeld door een personeelslid die thans niet meer tewerkgesteld is bij het 

OCMW. 

 

6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig of ontvangen toelagen 
 
De inspecteur stelde voor de gecontroleerde periode geen verschillen vast. 

 

 

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 de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de 
volgende elementen:  

 sociaal dossier; 

 sociaal verslag; 

 intakedocument 

 verrekening wezen bijslag 

 en dat de procedure niet toegepast werd met betrekking tot de volgende elementen:  

 opmaak verplicht GPMI-contract;  

 

 

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

9 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 

wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden 

geformuleerd in deel 1 van dit verslag. 

 


