
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 21 

en 23 augustus 2018. 

 

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 Kraainem  

Arthur Dezangrélaan 17 

1950 KRAAINEM 

 

 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 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

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 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

5 Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

6 
Fonds voor Participatie en Sociale 

Activering 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

8 De behandeling van de knipperlichten 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

9 

Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet 

van 26/05/2002: controle van de GPMI 

toelagen 

2017 
Bijlage 9: controle van de specifieke 

toelagen GPMI 

 

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 bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd 

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

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

 

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. 

 

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.  
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De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te 

worden. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Algemeen genomen laat de controle van de RMI-dossiers een uitstekende begeleiding 

en nauwe opvolging van de begunstigden zien. De dossiers zijn verzorgd en bevatten 

de nodige bewijsstukken. De sociale verslagen bevatten doorgaans een gedetailleerde 

beschrijving van de situatie van de betrokkene. Voorts leeft het OCMW de 

regelgeving in de regel nauwgezet na. De Inspectie moedigt het OCMW aan op de 

ingeslagen weg voort te gaan.  

 

Dit gezegd zijnde zijn er nog enkele verbeterpunten, die hieronder worden 

opgesomd. 

 

Aanvraag 

 

De dossiers bevatten niet steeds een ontvangstbewijs 

De Inspectie herinnert eraan dat de sociale dossiers een ontvangstbewijs van de 

aanvraag dienen te bevatten (zie o.m. de  Omzendbrief  van 14 maart 2014 

betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek). Dit betekent dat, 

wanneer de ontvangstbewijzen gebundeld worden om als register te dienen, dit 

bewijs in drievoud dient opgesteld: één exemplaar voor de betrokkene, één voor het 

register en één voor het dossier. Overigens kon de inspectie vaststellen dat 

ontvangstbewijzen wel degelijk werden afgeleverd door het OCMW.  

 
Het intakeformulier was 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. 

 

Sociale verslaggeving 

 

Zoals reeds opgemerkt is de sociale verslaggeving van goede kwaliteit; de verslagen 

zijn niet enkel rijk vanuit inhoudelijk perspectief, doch ook goed gestructureerd en 

overzichtelijk door het gebruik van rubricering. Desalniettemin wil de Inspectie 

enkele bemerkingen formuleren, zowel op inhoudelijk als op vormelijk vlak.  

 

Op het stuk van de inhoud hadden bepaalde aspecten in enkele dossiers meer 

uitdieping verdiend, met name dan op het vlak van huisvestingssituatie en het 

eventuele bestaan van andere sociale rechten. Tevens is het raadzaam om, bij 

weigering van een aanvraag omwille van niet-medewerking door de betrokkene, in 

het sociaal verslag duidelijk te preciseren waarin dit gebrek aan medewerking 

bestond alsook welke stappen het OCMW dienaangaande heeft ondernomen (bvb. 

data onbeantwoorde oproepen etc.).  

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek
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Wat de vorm betreft is het belangrijk te herhalen dat, anders dan werd vastgesteld in  

enkele dossiers, de sociale verslagen steeds gedateerd moeten zijn alsook 

ondertekend door de MA 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.  

 

Vrijstelling werkbereidheid 

 

Motivering vrijstelling werkbereidheid ontbreekt en/of de vrijstelling is onvoldoende expliciet 

Om gerechtigd te zijn op het RMI, dient de betrokkene werkbereid te zijn, tenzij dit 

om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is (artikel 3, 5° van de RMI-wet). 

Is betrokkene om gezondheidsredenen niet werkbereid, dan dient dit gestaafd te 

worden in het sociaal verslag en bevestigd door een medisch attest. Is betrokkene 

om billijkheidsredenen niet werkbereid, hetgeen het OCMW op autonome wijze 

beoordeelt, dan wordt dit eveneens gemotiveerd in het sociaal verslag. In beide 

gevallen dient de vrijstelling van de werkbereidheidsvereiste ook opgenomen te 

worden in de beslissing en de kennisgeving. 

 

Zie ook de opmerking in verband met werkbereidheid hieronder, bij controle van de GPMI 

toelagen.  
 

Verrekening bestaansmiddelen 

 

Het OCMW neemt gezinsbijslag soms ten onrechte in aanmerking als bestaansmiddel bij de 

berekening van het leefloon  

In enkele dossiers werd vastgesteld dat het OCMW gezinsbijslag ontvangen door de 

ascendent van de aanvrager, in de hoedanigheid van bijslagtrekkende, in aanmerking 

neemt voor de berekening van de bestaansmiddelen van deze aanvrager, hetgeen in 

strijd is met artikel 22 § 1 b) van het RMI-KB. Er dient enkel rekening gehouden te 

worden met de gezinsbijslag als bestaansmiddel van de aanvrager wanneer de 

betrokkene deze zelf te zijnen/haren gunste ontvangt of wanneer hij/zij deze 

doorgestort krijgt door de bijslagtrekkende, hetgeen in de bedoelde dossiers niet het 

geval was. In één van deze dossiers heeft het OCMW wel een einde gesteld aan deze 

praktijk bij een herzieningsbeslissing in juli 2018, onder verwijzing naar de resultaten 

van de vorige inspectie in november 2017. In de in de controletabel 3 vermelde dossiers 

wordt het OCMW gevraagd een rechtzetting door te voeren.  

 

Er zij nog opgemerkt dat, wanneer de bijslagtrekkende de gezinsbijslag doorstort aan 

de aanvrager, het bewijs hiervan ten minste op jaarlijkse basis hernieuwd dient te 

worden. 

 

Kennisgeving  

 

De kennisgevingsbrieven gehanteerd door het OCMW zijn doorgaans van 

bevredigende kwaliteit. Een goede praktijk is zeker de systematische vermelding van 

het rekeningnummer waarop het leefloon zal gestort worden, als waarborg tegen 

mogelijke fraude. Wel wordt het OCMW verzocht de hiernavolgende opmerkingen 

in aanmerking te nemen:  

- beslissingen tot terugvordering van onterecht uitbetaald leefloon bij de betrokkene 
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dienen alle in artikel 25 § 2 RMI-Wet opgelijste vermeldingen te bevatten, hetgeen 

niet steeds het geval was; 

- meldingen in de kennisgeving aan betrokkene volgens dewelke het recht op leefloon 

afhankelijk wordt gesteld van het naleven van het GPMI en de daarin opgenomen 

verplichtingen (bvb. binnenbrengen schoolresultaten), 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 

inspecteur 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’).  

 

De opmerkingen in verband met het GPMI en de daarmee verband houdende bijzondere 

betoelaging worden hieronder behandeld (RMI, controle van de GPMI toelagen).  

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de GPMI toelagen 

 

Sociale balans 

 

De sociale balans is onvoldoende uitgewerkt 

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. 

 

Hoewel er in nagenoeg alle gecontroleerde dossiers een ‘sociale balans’ terug te 

vinden is, is deze onvoldoende voldragen om als ‘analyse van de verwachtingen, 

vaardigheden, bekwaamheden en behoeften van de persoon’ te kunnen gelden. Het 

betreft vaak een matrix, in sommige gevallen opgesteld ná het GPMI, waarop via 

kruisjes voor verschillende levensdomeinen wordt aangegeven in hoeverre de 

betrokkene al of niet zelfredzaam is. Dit document heeft weliswaar de verdienste de 

voor betrokkene problematische levensdomeinen duidelijk naar voren te brengen, 

maar zonder verdere (tekstuele) duiding blijft dit eerder vaag en weinigzeggend. Het 

is alleszins niet mogelijk om op basis van deze matrix duidelijk zicht te krijgen op wat 

de betrokkene (niet) wil, (niet) kan en welke de obstakels zijn op zijn/haar pad. 
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De inspecteur raadt het OCMW aan de sociale balans verder te ontwikkelen in het 

licht van voorgaande opmerkingen, en daarbij de situatie op het stuk van de voor 

betrokkene relevante levensdomeinen ook tekstueel uit te werken. Daarbij kan deels 

geput worden uit de informatie in de sociale verslagen, die zoals reeds gezegd 

doorgaans goede situatieschetsen bevatten. 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 vier 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.  

 

Vorm en inhoud van het GPMI  

 

Naar de vorm zijn de GPMI’s van goede kwaliteit. Het sjabloon is duidelijk, goed 

gestructureerd en bevat de verschillende verplichte vermeldingen, ook wat de 

GPMI’s voor studenten betreft.  

 

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. Dit vertaalt zich 
in GPMI’s die weinig verschillen vertonen tussen de onderscheiden dossiers, maar 

ook in opeenvolgende GPMI’s binnen eenzelfde dossier die identiek zijn. Relevante 

punten of actiedomeinen aangehaald in de sociale balans, het sociaal verslag of de 

evaluaties vinden soms niet hun weg naar het GPMI. In enkele gevallen werden 

tegenstrijdigheden opgemerkt tussen de sociale verslaggeving of evaluaties enerzijds 

en het GPMI anderzijds, vooral dan wat werkbereidheid betreft.   

De Inspectie dringt er bij het OCMW op aan om de te ondernemen acties 

voldoende concreet te maken, daarbij voluit puttend uit de sociale balans. 

Desgevallend kunnen de actiepunten geprioritiseerd 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. 

 

Tijdens de periode dat de bijzondere toelage wordt aangevraagd is het, in het licht 

van het behoud 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. In één dossier, waarin het GPMI afliep voor 

het einde van de eerste toelage en er niet meteen een nieuw GPMI klaar was, heeft 

dit de terugvordering van (een deel van) de bijzondere toelage tot gevolg (zie ook 

hieronder, toelage-verlenging).  

 

 

Evaluaties 

 

De evaluaties zijn onvoldoende geformaliseerd 

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

regelmaat en op grondige wijze evalueerde. Op vormelijk vlak is er echter ruimte 

voor verbetering; de evaluaties worden opgenomen op het contactenblad, soms zelfs 

zonder verwijzing naar het GPMI, en worden niet ondertekend. De Inspectie dringt 
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er bij het OCMW op aan de evaluaties van het GPMI in de toekomst ook expliciet 

zo te benoemen, onder verwijzing naar het geldende GPMI, en de evaluaties die 

tijdens een persoonlijk treffen worden opgesteld (minimum twee per jaar), door de 

betrokkene en de MA te laten ondertekenen.  

 

Bijzondere toelage GPMI  

 

Het OCMW vraagt de bijzondere GPMI-toelage soms te vroeg aan 

De bijzondere (verhoogde) toelage is pas verschuldigd vanaf de eerste dag van de 

maand waarin een GPMI werd ondertekend door alle partijen. In twee dossiers werd 

de toelage reeds daarvoor aangevraagd, hetgeen de terugvordering ervan voor de 

niet-verschuldigde periode tot gevolg heeft. 

 

Het OCMW vraagt de toelage-verlenging niet altijd correct aan 

In verschillende dossiers liet de motivatie voor deze aanvraag te wensen over, zowel 

inhoudelijk (geen voldoende specifieke beoordeling; gebruik van standaardclausules) 

als formeel (geen als dusdanig benoemd document in het dossier). Tevens kon niet 

voldoende duidelijk uit sommige dossiers worden opgemaakt dat de aanvraag was 

bekrachtigd door de Raad.  

De inspecteur herinnert eraan dat het noodzakelijk is dat het OCMW de aanvraag 

tot de bijzondere toelage-verlenging motiveert. Het OCMW kan dit doen naar 
aanleiding van een evaluatie. Deze motivatie moet alleszins schriftelijk gebeuren. Ze 

kan worden opgenomen in een afzonderlijk document of in de laatste evaluatie, maar 

dan moet er wel een afzonderlijke titel ‘motivatie: bijzondere toelage-verlenging’ 

vermeld worden. Er moet op concrete wijze, d.i. specifiek voor elk individueel 

dossier, worden aangetoond dat de betrokkene  ‘bijzonder ver verwijderd is van een 

maatschappelijke of socio-professionele integratie’. De aanvraag voor de bijzondere 

toelage-verlenging dient gedekt te zijn door een beslissing van de Raad, waaraan de 

motivatie wordt voorgelegd en die vervolgens de aanvraag van de toelage 

bekrachtigt. De Raad moet dit ten laatste doen voordat er een periode van twee 

maanden verstreken is sinds het einde van de periode waarvoor een bijzondere 

toelage-eerste toelage werd toegekend.  

Bij een volgende controle zal de Inspectie specifiek toekijken op de naleving van 

bovengenoemde regels, en desnoods overgaan tot intrekking van de toelage-

verlenging.  

 

Er kan enkel sprake zijn van een toelage-verlenging als er effectief een GPMI was op 

de laatste dag van de periode waarvoor de eerste toelage werd toegekend. In één 

dossier, waarin op dat moment het eerste GPMI was afgelopen en er nog geen nieuw 

was opgesteld, wordt de toelage-verlenging om die reden ingetrokken.  

 

Voor meer informatie omtrent de aanvraag van de toelage-verlenging, zie de E-cho 

nieuwsbrief van 23 oktober 2017. 

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

http://podmisppis.createsend.com/t/ViewEmailArchive/r/1F64515358CD0E822540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/
http://podmisppis.createsend.com/t/ViewEmailArchive/r/1F64515358CD0E822540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/
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De specifieke controle van de GPMI toelagen is de eerste die in het OCMW wordt 

gehouden. 

De controle van de sociale dossiers RMI liet in het verleden algemeen een gunstig beeld 

zien. Tijdens deze controle werd dit beeld bevestigd en kon vastgesteld worden dat 

verschillende tijdens eerdere controles gemaakte opmerkingen intussen waren opgelost 

of dat er daaromtrent verbetering was opgetreden. De tijdens de laatste controle 

(november 2017) gemaakte opmerking over het in aanmerking nemen van 

gezinsbijslagen als bestaansmiddel werd in één dossier niet opgevolgd, en in een ander 

pas vanaf juli 2018.  

 

Debriefing 

 

De debriefing vond plaats op de tweede en laatste controle dag in aanwezigheid van het 

hoofd sociale dienst. De debriefing verliep in een goede sfeer, waarbij er ruimte was 

voor vraag en antwoord. Vanuit het OCMW werd duiding gegeven bij verscheidene 

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 
 

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle. 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings-

periode 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

sociale dossiers 

Jaar 2017 Cf. bijlage nr. 3 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

GPMI toelagen 

Jaar 2017 Cf. bijlage nr. 9 
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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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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 van de inspectiedienst 

Rudi CRIJNS 
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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 stelt vast dat, enkele opmerkingen niet te na gesproken, deze procedure 

op een correcte manier werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers. 

 

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 met betrekking tot het recht op maatschappelijke 

integratie nageleefd en heeft de wetgeving voor de gecontroleerde sociale dossiers 

grotendeels op een correcte manier toegepast. 

 

Niettemin wenst de Inspectie enkele opmerkingen en aanbevelingen te formuleren, 

dewelke opgenomen zijn in deel 1 van dit verslag. 

 

De inspecteur heeft nog bijkomende informatie (in casu bewijs rechtzetting naar 

betrokkene) nodig voor twee dossiers vermeld in controletabel 3. Deze informatie 

dient binnen de twee maanden na verzending van het rapport aan de inspecteur te 

worden gemaild. 

 

Het dossier waarvoor een verbetering zal worden uitgevoerd door onze diensten is 

eveneens weergegeven in controletabel 3.  
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BIJLAGE 9 

CONTROLE VAN DE GPMI-SUBSIDIE - WET VAN 26/05/2002 

PERIODE VAN 1/01/2017 TOT 31/12/2017 

De controle werd op twee niveaus uitgevoerd: 

 

 controle van het uniek jaarverslag: deze controle bestaat uit een vergelijking van de gegevens opgenomen in de rekeningen van het 
OCMW met de gegevens van het aan de POD MI bezorgde uniek jaarverslag. 

- Indien de subsidie geheel of gedeeltelijk verantwoord is onder het luik personeelskosten, werden zij gecontroleerd. 

- Indien de subsidie minstens gedeeltelijk verantwoord is, via de financiële tussenkomsten toegekend aan de begunstigden, werd 
een steekproef hiervan gecontroleerd.  

- Indien de subsidie minstens gedeeltelijk verantwoord is, via de financiële tussenkomsten toegekend aan derden, werd een 
steekproef hiervan gecontroleerd.  

- Indien de subsidie minstens gedeeltelijk verantwoord is, via andere uitgaven, werd een steekproef hiervan gecontroleerd.  

 

 controle van het GPMI: deze controle bestaat uit een kwalitatief nazicht van de inhoud van het GPMI en van de documenten die erop 

betrekking hebben.  

 

1. CONTROLE VAN DE AANGIFTE IN HET UNIEK JAARVERSLAG 

 

1.1 Boekhoudkundige vergelijking 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 38846,08.  

 

 
Aangifte Uniek 

jaarverslag 
OCMW-rekeningen 

Gerechtvaardigde subsidies via de 

personeelskosten 
€ 76184,47 € 76184,47 

Gerechtvaardigde subsidies via de financiële 

tussenkomsten toegekend aan de begunstigden 
€ 0 € 0 
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Gerechtvaardigde subsidies via de financiële 

tussenkomsten toegekend aan derden 
€ 0 € 0 

Gerechtvaardigde subsidies via andere uitgaven € 0 € 0 

Subsidies overgedragen naar het volgende jaar € 0 € 0 

Eventuele ontvangsten € 0 € 0 

Netto (gerechtvaardigde/overgedragen 

subsidies – ontvangsten) 
€ 76184,47 € 76184,47 

 
1.2 Controle van de personeelskosten 

 

U vindt het detail van deze controle per personeelslid dat tewerkgesteld is bij dit fonds in controletabel 9A. 

Aangegeven subsidies voor de personeelskosten: € 76184,47 

Goedgekeurde personeelskosten na de controle: € 77042,22 

Terug te vorderen verschil: € 0. 

 

2. CONTROLE VAN HET GPMI 

 

Een steekproef van 15 dossiers met een GPMI werd gecontroleerd, waarvan vijf behorend tot de steekproef voor de controle van de RMI 

dossiers (zie bijlage 3 en controletabel 3). 

 

Vier punten werden grondiger bestudeerd:  

- De voorafgaande aanwezigheid van een analyse van de noden en van de troeven van de begunstigde (sociale balans).  

- De beschrijving van de doelstellingen en verbintenissen van de belanghebbenden van het GPMI (begunstigde - OCMW - derde, indien 

nodig)  

Deze doelstellingen en verbintenissen moeten logischerwijze leiden tot besluiten van de voorafgaande analyse van de noden en troeven 

en moet in de tijd bepaald zijn. Deze voorafgaande analyse van de noden en troeven werd dus eveneens onderzocht. 

- De inhoud van de eventuele bijlages aan het GPMI. 

- De aanwezigheid in een latere fase van evaluaties van het project. Zij moeten de stand van zaken overnemen van de in het GPMI 
vastgelegde doelstellingen. 
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De evaluaties van de GPMI studenten moeten eveneens voldoen aan de wettelijke verplichtingen in verband met hun statuut (aanvraag 

studietoelage, werk zoeken tijdens de periodes die overeenkomen met de studies, …)  

 

U vindt het detail van deze controle in controletabel 9E. 

 

3. BESLUITEN 

 

3.1 Controle van het Uniek Jaarverslag 
 

Via de controle kan worden vastgesteld dat de door het OCMW voorgelegde uitgaven voor het jaar 2017 effectief betoelaagbaar waren.  

 

3.2 Controle van het GPMI  

 

De opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd door de Inspectie vindt u in controletabel 9E. 

 

Gelieve de extra informatie (sociale balans) die werd gevraagd voor de vier GPMI-dossiers opgenomen in controletabel 9E aan uw inspecteur 

te bezorgen binnen de twee maanden die volgen op de ontvangst van dit verslag.    

 

De lijst van dossiers waarvoor verbeteringen worden aangebracht door onze diensten is eveneens vermeld in controletabel 9E. 
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