
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspectie die plaatsvond in uw centrum op 11 

oktober 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, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel. 
 

 

 

 

 

 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

Mechelen 

Lange Schipstraat 27 

2800 Mechelen 

 

  Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

   Inspectiedienst POD MI  Datumkeuze. 

 

 Klik hier en typ gegevens. 1  

 Klik hier en typ kenmerk. 

  Mechelen/KNI/2018  
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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). 

  



 

 

INSPECTIE 

 

 Omschrijving Jaar Bijlage 

8 De behandeling van de knipperlichten 2015-2016 
Bijlage 8: Controle van de 

knipperlichten 

    

 

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

deze brief. 

 

 

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.  

 

 

VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 

 

De onderstaande tabel geeft 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.  

De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te 

worden. 

 

De behandeling van de knipperlichten 

 

Een groot deel van de knipperlichten verzonden in de periode 2015-2016 hebben geen 

feedbackcode. 

De verwerking van de knipperlichten verliep in de beginperiode 2014-2016 nogal 

stroef, men vond niet altijd de tijd om de knipperlichten te verwerken of men verloor 

de dossiers uit het oog. Er was na het verdelen van de knipperlichten onder de 

maatschappelijk werkers geen verdere opvolging vastgelegd. Ook de halfjaarlijkse 

feedbacklijsten werden niet ingevuld. Naar aanleiding van deze controle werd opnieuw 

een lijst met de openstaande knipperlichten verzonden, deze werden behandeld door 

het OCMW en een steekproef werd nagekeken. 

Momenteel zijn er twee medewerkers aangeduid, één voor elke wetgeving die de 
binnenkomende knipperlichten verwerkt en opvolgt.  

 

De feedbackcodes werden niet correct gebruikt. 



 

 

Om een vlotte verwerking en controle van de knipperlichten te bespoedigen vragen we 

u om de correcte feedbackcodes te gebruiken. De beschikbare codes zijn terug te 

vinden in de halfjaarlijkse lijsten en in de applicatie waarin u de knipperlichten 

rechtstreeks kan behandelen. 

 

De B-formulieren werden niet altijd correct ingevuld waardoor soms knipperlichten werden 

verstuurd die konden vermeden worden.  

 

Bijvoorbeeld: RMI-gerechtigde heeft inkomsten uit tewerkstelling die lager liggen dan de SPI-

vrijstelling. In het B-formulier worden geen inkomsten uit tewerkstelling vermeld. 

Cijfermatig bekeken is er inderdaad geen fout gebeurd, de RMI gerechtigde heeft het 

volledig bedrag van het leefloon ontvangen omdat zijn inkomen lager is dan de SPI 

vrijstelling. Het OCMW ontvangt een knipperlicht omdat er een inkomen is uit 

tewerkstelling en er geen inkomen is ingevuld in het B-formulier. Het inkomen uit 

tewerkstelling moet altijd ingevuld worden in het B-formulier en SPI moet aangevinkt 

worden zodat de SPI-tellers bij de POD MI kunnen beginnen lopen. Wanneer het 

inkomen ingevuld is in het B-formulier zal er ook geen knipperlicht meer verzonden 

worden. 

 

Bijvoorbeeld: OCMW ontvangt knipperlicht voor inkomsten van een ex-partner van de RMI-

gerechtigde die niet meer inwoont bij de betrokkene, wanneer deze over inkomsten beschikt. 
Het OCMW ontvangt een melding dat de partner van de RMI-gerechtigde over een 

inkomen beschikt en hiermee geen rekening werd gehouden bij de berekening van het 

leefloon. Dit knipperlicht wordt verstuurd omdat de ex-partner van de RMI-

gerechtigde nog steeds als partner vermeld staat in het B-formulier. Wanneer de 

relatiestatus wijzigt van de gerechtigde dient het B-formulier ook aangepast te worden, 

anders zullen er overbodige knipperlichten verzonden worden naar het OCMW. 

 

 
 

DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Niet van toepassing, dit was een eerste controle van de materie. 

Debriefing 

De controle werd uitgevoerd in aanwezigheid van de medewerkers van de 

administratie die instaan voor de verwerking van de knipperlichten en hun diensthoofd. 

Bovenstaande bemerkingen werden steeds bij vaststelling onderling besproken en 

uitgelegd. 

 

 

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 

De behandeling van de 

knipperlichten 
2015-2016 Cf. bijlage nr. 8 

Door onze 

diensten 

Op maandstaat 

oktober 2018 en 

december 2018 

 

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 
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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 

 

Een steekproef van 50 dossiers met knipperlichten van de in totaal 156 knipperlichten 

verstuurd in 2015-2016 werd gecontroleerd. 

 

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met 

 Feedbackcode 1 ‘de formulieren zullen binnen de 30 dagen bezorgd worden’: er 

werd nagegaan of deze knipperlichten intussen al dan niet werden opgelost en 

zo niet, werd de reden van niet verwerking nagegaan. 

 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. 

 Feedbackcode 4 ‘terugvordering ingediend voor de verkeerde periode’: er wordt 

nagegaan hoe de terugvordering werd doorgegeven en wat er fout gelopen is. 

 Voor de  knipperlichten met feedbackcode 110 tot 190 werd aan de hand van 

bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren. 

 

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

controletabel 8. 

 

 

2. CONCLUSIES 

 

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet correct 

waren, dat de er voor heel wat knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw 

OCMW en dat er nog heel wat knipperlichten open stonden. 

 

Voor de gecontroleerde periode 2015-2016 zijn volgende vaststellingen van toepassing:  

 De feedbackcodes werden verkeerd geïnterpreteerd en/of verkeerd toegepast 
door uw medewerkers. 

 Sommige formulieren foutief worden ingevuld door uw medewerkers. 



 

 

 Er was weinig of geen opvolging van de knipperlichten die maandelijks naar uw 

Centrum worden verzonden. 

 Er was geen opvolging van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar uw Centrum 
worden verstuurd. 

 

Voor verschillende dossiers werden in controletabel 8  richtlijnen/aanbevelingen 

geformuleerd. Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van 

de  knipperlichten die in de toekomst worden verzonden.  

 

Voor bepaalde dossiers wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een 

knipperlicht geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor 

deze dossiers worden voor de bepaalde periode ingehouden.  

Indien er in deze dossiers nog recht is op een toelage dienen de formulieren conform 

de richtlijnen in controletabel 8 opnieuw ingediend te worden om de resterende 

toelage te ontvangen.  

 

Indien er in deze dossiers 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 3 maand na ontvangst van het 

rapport.  

Daarna is het niet meer mogelijk om nog formulieren D1 (wet 02/04/1965) of 

formulieren B (wet 26/05/2002) 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.  

 

 

 

 

  



 

 

 


