
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 11, 

19, 20, 22 juni en 2 juli 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 

Lubbeek 

Staatsbaan 126 

3210 LUBBEEK 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   7 (+ controleroosters) 

   

  OCMW/W65B-RMID-RMIB-STO-PSA-SFGE-KNI-/2018 
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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: medische kosten 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

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 (PSA) 
2016 

Bijlage 6: controle van de subsidies  

Fonds Participatie en Sociale 

Activering 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds (SFGE) 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 

9 Controle van de GPMI-subsidies 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

 

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

brief. 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 

 

Voor de meeste te controleren materies werd de inspectie grondig voorbereid door het 

OCMW, waardoor deze vlot kon verlopen. De inspecteur vraagt het OCMW om bij een 

volgende controles van het energiefonds en het fonds participatie en sociale activering, op te 

letten alle gevraagde informatie (facturen, betalingsbewijzen, sociale verslagen) van de eerste 

keer klaar te leggen.  

 

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.  
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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, boekhoudkundige controle 

Er werd een goede opvolging vastgesteld van de uitgaven en bijhorende betoelaging voor 

de financiële steunen die werden verstrekt in het kader van de Wet van 2 april 1965. Het 
afpunten van de uitgaven bracht slechts een beperkt aantal gevallen aan het licht waarin 

het OCMW mogelijks te weinig toelagen ontving. 

 

Aan ontvangstenzijde werden een reeks niet-doorgegeven inningen geïdentificeerd, 

voornamelijk op vorderingen die opgemaakt werden in de jaren van de NOB (periode 

2004-2005). Het OCMW bezorgde de Inspectie hiervan een extracomptabel overzicht. 

 

Wat de doorgave van terugvorderingen betreft herinnert de Inspectie eraan dat deze 

dienen aangegeven bij de POD MI wanneer ze leiden tot effectieve terugbetalingen. Deze 

aangifte moet gebeuren via het F-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 MI. Voor afbetalingen moet 

het OCMW minstens op jaarlijkse basis de ontvangen terugvorderingen via het 

terugvorderingsformulier overmaken. Compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden 

worden. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

De controle van de RMI-dossiers laat een uitstekende begeleiding en nauwe opvolging van 

de begunstigden zien. De dossiers zijn zeer verzorgd en bevatten alle nodige 

bewijsstukken. De regelgeving wordt doorgaans nauwgezet nageleefd. De Inspectie 

moedigt het OCMW aan op de ingeslagen weg voort te gaan.  

 

Desalniettemin zijn er nog enkele verbeterpunten, die hieronder worden opgesomd. 

 

Sociaal onderzoek  

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 soms te weinig verhelderend   

De sociale verslagen zijn soms summier. Cruciale zaken zoals de gezinssituatie, de 
verblijfsgegevens en de werkbereidheid blijven soms onderbelicht. De verslagen ontberen 

een goede structuur en zouden gebaat zijn bij de invoering (en het consequent gebruik) 
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van rubricering. 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. 
 

Aantekeningen/wijzigingen in het sociaal verslag en de beslissing  

Een sociaal verslag is een officieel document opgesteld en ondertekend door de 

maatschappelijk assistent. Hierin mogen achteraf geen handgeschreven wijzigingen worden 

aangebracht, tenzij deze door de opsteller geparafeerd en gedateerd werden. 

Handgeschreven wijzigingen in beslissingen dienen vermeden te worden. 

 

Motivering niet-verrekenen inkomsten inwonende ascendent ontbreekt in enkele gevallen 

Het OCMW kan voor de berekening van het leefloon van de aanvrager geheel of 

gedeeltelijk rekening houden met de bestaansmiddelen van de meerderjarige ascendenten 

(artikel 34 § 2 van het RMI-KB). Indien het centrum autonoom beslist om niet rekening te 

houden met deze inkomsten, dient het de billijkheidsredenen in het sociaal verslag te 

motiveren.  

 

Motivering vrijstelling werkbereidheid ontbreekt in één geval 

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 wordt dit gestaafd 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. De vrijstelling van de werkbereidheidsvereiste dient 

ook opgenomen te worden in de beslissing en kennisgeving.  

 

Beslissing  

De berekening en het bedrag van het (fluctuerende) aanvullend leefloon wordt niet ter kennis 

gebracht van de betrokkene   

Bij maandelijks wisselende bestaansmiddelen (bvb. inkomsten uit regelmatige onderbroken 

arbeid) kan het OCMW ofwel maandelijks een beslissing nemen en aan de betrokkene 

betekenen, ofwel een kader- of princiepsbeslissing nemen (zonder begroting van 

bestaansmiddelen) en de betrokkene maandelijks een overzicht sturen van het toegekende 
bedrag en de daarbij gevolgde berekeningswijze. 

 

Zie tevens de opmerkingen onder ‘sociaal onderzoek’ in verband met manuele wijzigingen en 

motivering.  

 

GPMI 

Er werd vastgesteld dat de sociale balans ontbreekt in meerdere dossiers. 

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 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek
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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. 
In lopende dossiers wordt het OCMW verzocht alsnog een sociale balans op te maken en 

die over te maken aan de Inspectie.  

 

De GPMI’s zijn vaak te weinig uitgewerkt en concreet  

Inhoudelijk zijn de gecontroleerde GPMI’s vaak voor verbetering vatbaar. In sommige 

gevallen zijn de GPMI’s eenzijdig en blijven levensdomeinen die blijkens sociale verslagen of 

GPMI-evaluaties wel degelijk relevant waren, buiten beschouwing. De engagementen van 

de betrokkene zijn veelal vaag en niet voldoende uitgewerkt. De Inspectie dringt er bij het 

OCMW op aan om de te ondernemen acties voldoende concreet te maken, desgevallend 

te prioritiseren en er een tijdschema aan te verbinden. Zoals hierboven aangehaald zal het 

consequent voorafgaandelijk opmaken van de sociale balans de kwaliteit van de GPMI’s 

ongetwijfeld ten goede komen.  

 

Het zij overigens opgemerkt dat het OCMW de evaluaties van de afgesloten GPMI’s 

systematisch en naar behoren uitvoert.  

 

Er zijn diverse verbeterpunten wat de opmaak en het sjabloon betreft van de GPMI’s 

Sommige GPMI’s bevatten niet op het specifieke geval toepasselijke bewoordingen. In de 

GPMI’s-student werd voorts een onjuiste bevoegdheidsclausule aangetroffen; anders dan 

daarin vermeld staat eindigt het contract niet op de datum van verhuizing zolang de 

betrokkene student blijft. Wel werden duidelijke inspanningen gedaan naar het gebruik van 

begrijpelijke taal toe.  

 

Betoelaging  

De toelage-verlenging (bijzondere toelage GPMI) werd niet correct aangevraagd 

De start van de toelage-verlenging dient aan te sluiten op de periode waarvoor een eerste 

toelage verschuldigd was. De gemotiveerde aanvraag moet worden opgesteld ten vroegste 

één maand voor het verstrijken van de periode waarvoor een eerste toelage werd 

toegekend en ten laatste binnen de maand na het verstrijken van dezelfde periode. De 

Raad dient de aanvraag te bekrachtigen in een beslissing die dient genomen binnen de 
twee maanden na het verstrijken van de periode waarvoor een eerste toelage werd 

toegekend. In casu heeft het OCMW de toelage-verlenging pas aangevraagd bij het aflopen 

van het GPMI, hoewel de eerste toelage toen al vijf maanden was verstreken. Het OCMW 

mag de toelage-verlenging behouden in dit dossier, doch dient voormelde regels voor de 

toekomst in acht te nemen.  

 

Overigens dient het OCMW duidelijk het verschil voor ogen te houden tussen het GPMI 

(in de relatie betrokkene-OCMW) en de bijzondere toelage (in de relatie OCMW-POD 

MI). Een GPMI kan blijven doorlopen na het aflopen van de bijzondere toelage, maar kan 

evengoed veranderen of vervangen worden tijdens deze toelage. Er zijn tevens gevallen 

denkbaar waarin er een verplichting bestaat tot het afsluiten van een GPMI, terwijl er geen 

beroep (meer) kan gedaan worden op de bijzondere toelage. Omwille van voormeld 

onderscheid is het vermelden van het type van bijzondere toelage (weliswaar met de optie 

‘andere’), op het voorblad van het GPMI, niet aan te raden. 

 

Studenten  

De RMI-wetgeving bevat verschillende specifieke bepalingen voor ‘studenten’, t.t.z. 
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meerderjarigen onder de 25 die studies met een voltijds leerplan (of hiermee 

gelijkgestelde studies) volgen in een door de Gemeenschappen erkende, georganiseerde of 

gesubsidieerde onderwijsinstelling. De bijzondere bepalingen situeren zich met name op 
het vlak van de bevoegdheid en het GPMI (duur, verplichte vermeldingen, verplichtingen 

voor de student). Deze bepalingen zijn dwingend en dienen dus toegepast te worden door 

het OCMW van zodra de betrokken leefloongerechtigde student is in de zin van de 

wetgeving. Het OCMW heeft hieromtrent geen appreciatiemarge. Bij twijfel of de 

gevolgde opleiding kwalificeert als studie met een voltijds leerplan, dient desgevallend 

contact opgenomen te worden met de bevoegde dienst van de betrokken Gemeenschap.  

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Na het doorvoeren van diverse correcties toont de cijfervergelijking een miniem verschil 
in netto-uitgaven, hetgeen op een compensatie berust van een teveel aan zowel uitgaven 

en ontvangsten aan de zijde van het OCMW.  

 

Mogelijke oorzaken van dit verschil in uitgaven kunnen zijn (dit is een niet-exhaustieve 

lijst): 

• Het OCMW heeft bepaalde toelagen niet aangevraagd; 

• Het OCMW heeft voor bepaalde dossiers de verkeerde categorie leefloon  

aangevraagd; 

• Het OCMW heeft niet of niet correct gereageerd op foutcodes; 

• Bepaalde bedragen kunnen foutief geboekt zijn (bijvoorbeeld een dossiers equivalent 

leefloon staat geboekt op het leefloonartikel of bijvoorbeeld een art.60 staat geboekt 

op het artikel leefloon); 

• Bepaalde bedragen kunnen in een andere periode geboekt zijn in het OCMW en/of 

bepaalde bedragen kunnen in een andere periode verwerkt zijn bij de POD MI. 

 

Verder werd er vastgesteld dat uw OCMW de installatiepremies niet steeds correct 

aanvraagt. Sommige uitgekeerde premies werden niet doorgegeven, terwijl andere werden 

aangevraagd op de Organieke Wet. De Inspectie raadt aan om installatiepremies steeds in 

het juiste wettelijke kader te registreren. 

 

Aan ontvangstenzijde werden tijdens de controleperiode gerealiseerde inningen op 

oude, uit de vorige boekhouding overgedragen vorderingen meegenomen, en dit op basis 

van een door het OCMW overgelegd extracomptabel overzicht.  

 

De doorgave van ontvangsten naar de POD MI is voor verbetering vatbaar. Een belangrijk 

deel van de tijdens de controleperiode gerealiseerde ontvangsten werd pas doorgegeven 

in 2018. Tevens werden tijdens de afpunting van de onvangsten enkele niet-doorgegeven 

ontvangsten aangetroffen (deze werden kort na de debriefing door het OCMW 

doorgegeven via een formulier D). In sommige gevallen gaf het OCMW de 

terugvorderingen met terugwerkende kracht aan, dus door het verwijderen of aanpassen 
van eerder gevraagde toelagen. 

 

De Inspectie brengt graag de juiste methode om ontvangsten aan te geven aan de POD MI, 

in herinnering: 

• 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 
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één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk overgemaakt 

te worden aan de POD MI. 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. 

 

Effectief geïnde ontvangsten in het kader van de onderhoudsplicht voor studenten moeten 

niet doorgestuurd worden naar de POD MI (artikel 35 van de RMI-Wet). 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een 

verzorgde manier beheert. Voor elke aanvraag werd de KSZ op een correcte manier 

geconsulteerd en werden de juiste bewijsstukken voorzien. De kennisgevingsbrieven zijn 

erg verzorgd en blinken uit in duidelijkheid.  

 

De naleving van de procedurele termijnen voorzien in artikel 257 van de programmawet 

van 22 december 2008, is nog voor verbetering vatbaar; in drie dossiers werd de beslissing 

niet binnen 30 dagen na de aanvraag genomen, terwijl in twee andere dossiers de 

kennisgeving niet binnen de acht dagen na de beslissing werd verzonden. 

 

Tevens wijst de Inspectie erop dat, ten bewijze van het recht op de verwarmingstoelage 

voor de personen met schuldenlast (categorie 3), bovenop het bewijs van de collectieve 

schuldenregeling of de schuldbemiddeling, een attest dient voorgebracht te worden dat de 

behoeftigheid van de betrokkene aantoont, t.t.z. de onmogelijkheid om de 

verwarmingsfactuur te betalen (zie hoofdstuk 7.2.3 van de omzendbrief van 22 december 

2008 en artikel 251 § 1, 3° van voormelde programmawet). 

 

Tot slot wordt aanbevolen de facturen te boeken vanaf beslissingsdatum in plaats van op 

leveringsdatum/aanvraagdatum, zodat de jaarafrekeningslijst van de POD MI en het 

jaarsaldo van het boekhoudkundig OCMW-artikel betreffende het stookoliefonds parallel 
verlopen. Op die manier zou een “overloop” tussen de jaren vermeden kunnen worden. 

 

Fonds voor Participatie en Sociale Activering 

 

Terugvorderingen gerealiseerd in het kader van de kinderarmoedemaatregel werden door 

het OCMW geïnvesteerd in bijkomende activiteiten. De netto-uitgaven van het OCMW 

(effectieve uitgaven minus effectieve ontvangsten) volstaan niet om de subsidie volledig te 
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verantwoorden; het verschil wordt teruggevorderd. Overigens kan het bedrag aangegeven  

via het Uniek Verslag niet volledig samengesteld worden op basis van de boekhouding. 

 
Het OCMW stelde een duidelijk reglement op voor de verdeling van de middelen van het 

fonds en bereikt een brede doelgroep met uiteenlopende activiteiten. 

 

De voorgelegde dossiers bevatten meestal geen kennisgeving. Waar zo’n brief wel 

voorhanden was, was hij van hoge kwaliteit.  

 

Enkele activiteiten in het kader van de algemene maatregel werden geweigerd, omdat ze 

wegens hun aard niet in aanmerking komen voor tenlasteneming in het kader van het PSA; 

het betreft een individuele huur voor vakantiehuis en een individuele toeristische reis. De 

Inspectie verwijst naar de informatie op de website van de POD MI, in het bijzonder ook 

naar de lijst met (niet) in aanmerking komende activiteiten. 

 

De toelage ten laste van het PSA richt zich tot de personen die gebruik maken van gelijk 

welke vorm van openbare dienstverlening die behoort tot de opdrachten van het OCMW. 

De voorgelegde sociale verslagen dienen steeds aan te tonen hoe de begunstigden bekend 

zijn bij het OCMW, hetgeen niet het geval was in één dossier. 

 

Tot slot kan er nog vooruitgang geboekt worden op het stuk van de bewijskracht van de 

betaling en/of deelname aan de activiteit. Bij de algemene participatiemaatregel betaalde 

het OCMW de tussenkomst meestal aan de betrokkene. Evenwel verdient de 

rechtstreekse betaling van de leverancier vanwege het OCMW de voorkeur. In de 

gevallen dat het OCMW toch rechtstreeks 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 of van mindere kwaliteit. De Inspectie vraagt het OCMW hieraan de 

nodige aandacht te besteden. 

In één dossier ontbrak zowel de factuur als het betalingsbewijs en werd de toelage 

teruggevorderd. 
 
Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een 
verzorgde manier beheert. De Inspectie stelt met genoegen vast dat er steevast sprake is 

van een duidelijke link met het SFGE; het OCMW neemt immers enkel gas- en 

elektriciteitsfacturen ten laste, en betaalt deze rechtstreeks aan de leverancier. In de twee 

dossiers waarin blijkens de sociale verslagen geen sprake was van een schuldsituatie, werd 

toch aangetoond dat de interventie van het SFGE noodzakelijk was om het ontstaan van 

zulke situatie te vermijden. 

 

Wat de aangifte van de personeelskosten in het uniek verslag betreft, dient erop gelet te 

worden dat de werkelijke toestand wordt vermeld. Een personeelslid dat negen maanden 

voltijds werkt en drie maanden aan 80% moet als dusdanig worden aangegeven en niet, 

zoals het OCMW dit deed, als 12 maanden voltijds. 

 

Het OCMW geeft acties aan in het kader van een preventief sociaal energiebeleid. De 

Inspectie juicht het gebruik van dit preventief luik toe, maar vraagt het OCMW in de 

toekomst een beslissing voor te leggen omtrent deze activiteiten alsook, voor collectieve 

https://www.mi-is.be/nl/fonds-voor-participatie-en-sociale-activering
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjatMqtiKHbAhWEyqQKHaPhD-cQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mi-is.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Fsocio_culturele_participatie_-_activiteiten.xls&usg=AOvVaw0tDe3rae85l6qjrePjOUBk


10 
 

acties, een lijst van de begunstigden die daarvan hebben genoten.   

 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Ten opzichte van eerdere controles kan er verbetering vastgesteld worden op een aantal 

punten (bvb. evaluaties GPMI’s, besteding budget kinderarmoede, kennisgeving 

verwarmingstoelagen), terwijl voor andere zaken de destijds aangehaalde opmerkingen 

persisteren (bvb. doorgave ontvangsten Wet 65 en RMI, opmerkingen omtrent sociale 

verslagen RMI, procedurele termijn Stookoliefonds). 

 

Debriefing 

Een uitgebreide debriefing van alle uitgevoerde controles vond plaats in aanwezigheid van het 

diensthoofd sociale dienst en, voor de financiële controles, van de financieel beheerder en de 

boekhouder, op de voorlaatste controledag. De debriefing verliep in een goede, 

constructieve sfeer, waarbij ruimte was voor vraag en antwoord. Er werd vanuit het OCMW 

duiding gegeven bij enkele van de opmerkingen.  

 

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 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2014-2016 €7418,64 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Sociale 

Activering 

2016 €667,40 
Door onze dienst 

Budget 

Via een vordering tot 

terugbetaling die u zal 

ontvangen 

De behandeling van de 

knipperlichten 
2016 Cf. bijlage nr. 8 Door onze diensten 

Op maandstaat juli 

2018 
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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: 

 

 

 

 

 

Rudi Crijns 

Diensthoofd Inspectiedienst 

 

  

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 2014 T/M 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 

eventueel te weinig toelagen werden ontvangen 

 

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 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. 

 

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2C. 
 

2 CONCLUSIES 
 

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van 
€ 7418,64 (zie de controletabel 2C). 

 

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

controletabel 2B), 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.  

 

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van toelagen is, 

behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk. Voor de dossiers vermeld in 

controletabel 2B kan het OCMW nog correcties overmaken (formulieren D) tot het einde 

van de derde maand na ontvangst van dit schrijven. 

 

mailto:vraag@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 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 deze procedure correct 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 
 

Niettegenstaande enkele opmerkingen en aanbevelingen (geformuleerd resp. in controletabel 

3 en deel 1 van dit verslag) heeft uw centrum de procedure met betrekking tot het recht op 

maatschappelijke integratie nageleefd en de wetgeving voor de gecontroleerde sociale 

dossiers op een correcte manier toegepast. 

 

De inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor drie dossiers vermeld in 

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

aan de inspecteur te worden gemaild. 
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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 

 

Zie volgende pagina.  
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Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de 

gecontroleerde periode:  

€ 701778,29 - € 42210,37 = € 659 567,92  

2014 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 55%) € 158 353,17 € 5 729,62

Soc.integratieproject student(60%-65%) € 14 083,70 € 83,15

Project individuele integratie (70%) € 817,36 € 2 173,05

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 36 283,33

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 9 294,51

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 1 089,82

Toelage onderhoudsgeld (100%)

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Regularisaties mbt voorgaande jaren aan controleperiode -€ 4 311,26 -€ 81,36

Totaal 2014 € 215 610,63 € 7 904,46

2015

Leefloon (50% - 55%) € 148 027,69 -€ 7 144,80

Soc.integratieproject student(65%) € 13 946,64 -€ 930,77

Project individuele integratie (70-75%)

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 36 048,53

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 16 340,25

Verhoogd bestaansminimum (100%)

Toelage onderhoudsgeld (100%)

Regularisaties mbt voorgaande jaren aan controleperiode € 2 901,63 € 8 075,57

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Totaal 2015 € 217 264,74 € 0,00

2016

Leefloon (55%) € 144 257,01

Soc.integratieproject student(65%) € 14 549,85

Project individuele integratie (75%)

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 105 361,15

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 6 939,18

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 5 715,06

Toelage onderhoudsgeld (100%)

Regularisaties mbt voorgaande jaren aan controleperiode

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Totaal 2016 € 276 822,25 € 0,00

Regularisaties 2017 mbt controleperiode -€ 7 919,33

Regularisaties 2018 mbt controleperiode (tem juni 2018) € 34 305,91

TOTAAL 2014-2016 € 701 778,29 € 42 210,37
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1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  

 

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

€ 707769,02 - € 48557,83 = € 660495,59

2014 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 158 295,96

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 15 128,26

Project individuele integratie (70%)

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 38 490,22

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 9 606,78

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 2 179,64

Toelage onderhoudsgeld (100%)

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Installatiepremie organieke wet -€ 2 179,64

Verkeerde boekingen

Totaal 2014 € 221 521,22 € 0,00

2015

Leefloon (50% - 65%) € 159 605,18

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 13 946,64

Project individuele integratie (70%)

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 38 271,75

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 4 953,21

Verhoogd bestaansminimum (100%)

Toelage onderhoudsgeld (100%)

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Installatiepremie organieke wet

Verkeerde boekingen

Totaal 2015 € 216 776,78 € 0,00

2016

Leefloon (50% - 65%) € 134 220,08

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 16 805,24

Project individuele integratie (70%)

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 104 877,07

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 7 853,57

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 11 362,98

Toelage onderhoudsgeld (100%)

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Installatiepremie organieke wet -€ 2 223,24

Verkeerde boekingen

Totaal 2016 € 272 895,70 € 0,00

Inningen periode 2014-2016 op artikel 'terugbetaling LL 

cat. 101 (55%)' € 39 628,05

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten -€ 1 284,40

Inningen periode 2014-2016 op artikel 'terugbetaling LL 

cat. 104 (100%)' € 6 708,74

Inningen periode 2014-2016 op overgedragen 

vorderingen uit NOB € 2 221,04

Niet in het kader van RMI betoelaagde installatiepremies -€ 3 424,68

TOTAAL 2014-2016 € 707 769,02 € 47 273,43
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1.3 Vergelijking van de totalen 

 

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

Uitgaven € 701778,29 € 707769,02 -€ 5990,73 -0.85 

Ontvangsten € 42210,37 € 47273,43 -€ 6347,46 -11,99 

Saldo € 659567,92 € 660495,59 -€ 927,67 -0,14 

 

Na het doorvoeren van diverse correcties toont de cijfervergelijking een miniem verschil in 

netto-uitgaven van 0,14% ofte € 927,67 in het nadeel van het OCMW. Dit kleine verschil 

berust in grote mate op een compensatie van een teveel aan uitgaven én ontvangsten aan de 

zijde van het OCMW, respectievelijk van 0,85 en 11,99%.  

 

Aan de kant van de POD MI werden de cijfers gecorrigeerd met zowel regularisaties tijdens 

de controleperiode met betrekking tot voorgaande jaren en regularisaties met betrekking 

tot de controleperiode doorgevoerd tot eind juni 2018. Dit laatste omvat de ontvangsten 
met datum invoege september 2015 en augustus 2016 die het OCMW aangaf naar aanleiding 

van de initiële resultaten van de inspectie. In het algemeen werd een belangrijk deel van de 

ontvangsten pas doorgegeven in 2018, blijkbaar omdat binnen het OCMW lange tijd de 

overtuiging leefde dat lopende afbetalingen pas dienden overgemaakt aan de POD bij het 

binnenkomen van de laatste schijf.  

 

Aan de OCMW-zijde werden de ontvangsten opgelijst aan de hand van een extracomptabel 

document, nadat de Inspectie zich van de juistheid van dit document had vergewist. Tevens 

werden tijdens de controleperiode gerealiseerde inningen op oude, uit de vorige 

boekhouding overgedragen vorderingen meegenomen, en dit op basis van door het OCMW 

overlegde individuele cliëntenfiches. De uitgaven werden gecorrigeerd door het verwijderen 

uit de uitgaven van installatiepremies die niet betoelaagd werden (tout court dan wel in het 

kader van de RMI-wet). 

 

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS 
 

2.1 Analyse van de uitgaven 

 

De uitgaven (met uitzondering van deze in dossiers waarin ontvangsten waren) werden niet 

afgepunt.  
 

2.2 Analyse van de terugvorderingen 

 

Het afpunten van de ontvangsten bracht een reeks niet-doorgegeven ontvangsten aan het 

licht. Na nazicht door het OCMW kon uitgemaakt worden dat enkele van deze inningen niet 

aan de POD MI dienden aangegeven te worden, omdat ze reeds gecompenseerd waren via 

de uitgaven of omdat het terugvorderingen van onderhoudsplichtigen betrof in het kader van 

artikel 35 van de RMI-wet. De overige niet-doorgegeven ontvangsten waren wel degelijk 

verschuldigd aan de POD MI; het OCMW maakte deze over aan de POD MI via D 

formulieren op 27 juni 2018.  
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3. CONCLUSIE  
 

Na het doorvoeren van correcties en regularisaties, inclusief ontvangsten doorgegeven naar 

aanleiding van de inspectie, blijft er een klein verschil in netto-uitgaven over (0.14%), 

waarmee geen rekening zal worden gehouden. 

 

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van toelagen is, 

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 

€27583,86 €26898,06 €685,8 

 

Er werd een eventueel subsidietekort vastgesteld. Tijdens de debriefing wees het OCMW 

erop dat er in september 2016, om reden van een personeelswissel, vier dossiers te laat 

werden aangegeven, hetgeen het verschil grotendeels zou verklaren. Daarenboven boekt het 

OCMW de facturen op leverings- of aanvraagdatum, en niet op beslissingsdatum, hetgeen 

een ‘overloop’ tussen de jaren tot gevolg heeft.  

 

1. 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. 
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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 159 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef 

van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.  

 

Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd 

vastgesteld dat deze punten in de meeste gevallen werden nageleefd werden door uw 

OCMW. Evenwel kunnen ook enkele opmerkingen geformuleerd worden. Zo werden 

enkele procedurele termijnen, met name voor het nemen van de beslissing (max. 30 dagen 

na aanvraag) en het versturen van de kennisgeving (max. acht dagen na beslissing), niet 

gerespecteerd in respectievelijk drie en twee dossiers. In één dossier bevatte de (kopie van) 

de factuur niet de naam en het leveringsadres van de begunstigde. In een ander dossier 

ontbrak de kopie van de identiteitskaart. Tot slot werd in de twee dossiers waarin het recht 

gebaseerd was op het bestaan van schuldoverlast (categorie 3), geen sociaal verslag 

aangetroffen dat de behoeftigheid van het huishouden attesteerde.  

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5. 

 

3. CONCLUSIES 

 

Voor het gecontroleerde jaar werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de 

verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.  
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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: € 2362 (activiteiten) + € 1575 

(kinderarmoede). Deze bedragen werden volledig gebruikt. 

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde op 22 februari 2010 een reglement goed 

“houdende de modaliteiten waaronder gebruikers van de dienstverlening van het OCMW 

Lubbeek gestimuleerd worden bij hun deelname aan sociale, culturele of sportieve 

manifestaties”. Het reglement somt de activiteiten op waarvoor tussenkomst kan worden 

verleend (deelname aan activiteiten aangeboden door sociale, cultuur, muziek- en/of 

sportverenigingen, scholen en gemeentelijke overheden; bioscoopbezoek; deelname aan de 

thuiszorgdag op het OCMW; aankoop van een tweedehandscomputer via een 

hergebruikcentrum in het kader van de dichting van de digitale kloof), en legt voor elk van 

hen nadere regels vast. 

 

Zo wordt voor eerstgenoemde activiteit de doelgroep omschreven als zijnde “iedereen die 

gebruik maakt van de OCMW-dienstverlening, inclusief alle samenwonende gezinsleden( elk 

gezinslid wordt beschouwd als een aparte cliënt), maar met uitzondering van degenen die 

enkel gebruik maken van de voor iedereen toegankelijke activiteiten van het 

dienstencentrum” en wordt de tussenkomst geplafonneerd op € 125 per persoon, met dien 

verstande dat het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) hogere tussenkomsten kan 

goedkeuren na gemotiveerde aanvraag door de sociale dienst. De aanvragen tot financiering 

gebeuren door de gebruiker of ambtshalve door de diensten van het OCMW. De 

financiering gebeurt slechts na overlegging van bewijsstukken en eensluidend positief advies 

van de maatschappelijk werker over de opportuniteit ervan. Het reglement bepaalt voorts 

dat, als de maatschappelijk werker van oordeel is dat betrokkene niet in de financiële 

mogelijkheid is om de kosten te dragen in afwachting van een terugbetaling, hij aan de 

secretaris kan voorstellen de uitgave voor te financieren, waarbij de gebruiker voor akkoord 

dient te tekenen om de bewijsstukken binnen de week binnen te brengen. Wanneer de 

cliënt geen bewijsstukken binnenbrengt binnen een redelijke termijn, zal de financiering 

worden teruggevorderd, tenzij het BCSD beslist deze uitgave ten laste te nemen als 
individuele steun. 

 

2. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE 

 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  
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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 €4889,75  € 1038,72  €4956,7  €3937  €3851,03  

 

Op basis van de boekhoudkundige controle wordt € 85,97 teruggevorderd. 

 

3. CONTROLE VAN DE BEWIJSSTUKKEN 
 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

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

 

Drie activiteiten werden geweigerd, twee (ter waarde van € 478 en € 93,43 ) omdat zij 

wegens hun aard (individuele reizen, huur individueel vakantiehuis) niet kunnen ingebracht 

worden in het Fonds en één (ten bedrage van € 10) omwille van het ontbreken van factuur 

en betalingsbewijs.  

 

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).  

 

Alle activiteiten werden aanvaard.  

 

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 € 85,97 + € 478 + € 93,43 + € 10 = € 667,4. Voor dit bedrag zal u binnenkort een 
vordering tot terugbetaling ontvangen van onze dienst “Budget”.  

 

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

eventueel niet-ontvangen subsidie die vermeld wordt onder punt 2 “boekhoudkundige 

controle” voor het gecontroleerde jaar niet meer kunnen worden aangevraagd bij onze 

diensten.
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BIJLAGE 7 

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

SEPTEMBER 2002 BETREFFENDE HET SOCIALE FONDS 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 € 23776,05 om de 

personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 0,5 

VTE voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd 1 VTE ingevoerd. Na analyse van de jaarloonfiche 

(4/5 gewerkt in eerste kwartaal) werd dit teruggebracht tot 0,95 VTE.  

 

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: € 23776,05 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 30163,50 

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 

 
Het aantal activiteiten aangegeven in het Uniek Verslag (10) komt niet overeen met het 

aantal opgenomen in de boekhouding van het OCMW (11). De laatst bij het OCMW 

geboekte tussenkomst, ten bedrage van € 190, ontbreekt in het sociaal verslag, mogelijks 

omwille van een verschil in gehanteerde ijkdatum. 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 3893,21 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 (in €) OCMW-rekeningen (in €) 

Uitgaven 3217,78 3407,78 

Terugvorderingen 0 8 
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Netto-uitgaven 3217,78 3399,78 

  

Er wordt geen enkele terugvordering uitgevoerd in de mate dat de ingevoerde netto-kosten 

de subsidie overstijgen. 

 

2.1 Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  

 

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

tegemoetkomingsbedrag van € 3161.80. Al 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 

 

Alle aangegeven tussenkomsten werden aanvaard. Er kon steeds een duidelijke link met het 

Fonds vastgesteld worden, in de mate dat systematisch gas- en elektriciteitsfacturen werden 

ten laste genomen door rechtstreekse betaling vanwege het OCMW aan de leverancier. In 

enkele gevallen kon op basis van de sociale verslagen weliswaar opgemaakt worden dat 

betrokkenen zich in een precaire financiële situatie bevonden, doch niet dat ze een 

schuldenlast hadden.   

 

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  
 

Het OCMW heeft twee acties aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van 55,98 €. 

Het betreft facturen voor de aankoop van energiemeters door het OCMW, die ingezet 

worden voor het opvolgen van het huishoudelijk verbruik bij cliënten van het OCMW, 

inclusief in het LOI. Deze acties werden na controle aanvaard, niettegenstaande er hiervoor 

geen beslissing kon voorgelegd worden.  

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle per begunstigde in controletabel 7C. 

 

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 nog openstaande knipperlichten (vier) verstuurd in de periode 2015-2016 werden 

gecontroleerd: 

 

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met 

 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. 

 Geen feedbackcode: de reden van het knipperlicht (de code die had moeten toegekend 

worden) en de daaraan verbonden bewijsstukken of acties.  

 

De resultaten per dossier van deze controle vindt u verder in dit verslag in controletabel 8. 

 

2. CONCLUSIES 

 
Het OCMW heeft weinig openstaande knipperlichten (vier in drie dossiers). De door het 

OCMW toegekende feedbackcodes waren bovendien correct. 

 

In één dossier werd geen feedbackcode doorgegeven en kon evenmin enige opvolging 

worden vastgesteld. Voor dit dossier werd het foutief formulier dat aanleiding gaf tot het 

knipperlicht door onze diensten geannuleerd. De toelage voor dit dossier wordt voor de 

bepaalde periode ingehouden. Indien er in dit dossier nog recht is op een toelage dienen de 

formulieren opnieuw ingediend te worden om de resterende toelage te ontvangen. Deze 

rechtzettingen dienen te gebeuren binnen de drie maanden na ontvangst van het rapport. 

Daarna is het niet meer mogelijk om nog formulieren B voor de gecontroleerde periode in 

te dienen. De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van 

toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.  
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