
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag aangepast naar aanleiding van uw  

reactie via e-mail op 06/07/2015. 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

10/02/2015. Dit rapport vervangt het vorig rapport dat verzonden werd op 

26/06/2015. Met betrekking tot de boekhoudkundige controle leefloon werd er 

rekening gehouden met de overgemaakte opmerkingen. 

 

 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  

Meise 

Godshuisstraat 33 

1861 Meise 

 

 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/be-nl/OCMW/OCMWs). 

  

http://www.mi-is.be/be-nl/OCMW/OCMWs
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2. CONTROLES 
 

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

1 
Wet van 02/04/1965: controle van de 

medische kosten 
Geen controle 

uitgevoerd. 
Bijlage 1: Controle van de 
medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 

Geen controle 

uitgevoerd. 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 

Geen controle 

uitgevoerd. 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2011-2013 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
2013 

Bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

Geen controle 

uitgevoerd. 

Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
Geen controle 

uitgevoerd. 

Bijlage 7: Controle van de 

Energiefonds-subsidies 

 

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

brief. 

 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 
 

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren.  

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

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

informatie verschaft.  

De bewijsstukken die gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen 

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

 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per 
gecontroleerde materie. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Het doorgeven van de geïnde terugvorderingen aan de POD MI gebeurde in de gecontroleerde 

periode in een aantal gevallen niet op de correcte manier. De geïnde terugvorderingen werden op 

niet-regelmatige basis doorgegeven en soms via het verkeerde formulier. 

We adviseren om de geïnde terugvorderingen door te geven aan de POD MI via het D-

formulier en niet via een C-formulier zoals in sommige gevallen werd vastgesteld. Het 

gebruik van het correcte formulier zorgt voor meer transparantie en meer overzicht. 
Voor het tijdstip van het doorgeven van de geïnde ontvangsten wordt er een onderscheid 

gemaakt tussen enerzijds de inningen in het kader van afbetaalplannen en anderzijds de 

volledige inningen van een terugvordering. Indien er inningen gebeuren in het kader van een 
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afbetaalplan adviseren we om minimum één keer per jaar het bedrag door te geven dat 

voor een bepaald dossier werd ontvangen. Inningen van een volledige terugvordering dienen 

zo snel mogelijk aan de POD MI doorgegeven te worden. Dit is belangrijk in het kader van 

de knipperlichten. Indien de terugvordering betrekking heeft op een ander 

vervangingsinkomen en het OCMW wacht tot het einde van het jaar om deze door te 

geven, zal het OCMW voor dit dossier een knipperlicht ontvangen. Om eventueel onnodig 

werk te vermijden vragen we om de volledig geïnde terugvorderingen op regelmatige basis 

door te geven, meermaals per jaar. 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

De middelen van het Fonds werden op een correcte manier aangewend. De procedures, richtlijnen 

en wetgeving werden op de gevolgd en toegepast door de medewerkers van het OCMW. 

 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

We merken een positieve evolutie betreffende de gecontroleerde materies. De 

opmerkingen uit voorgaande controles werden ter harte genomen en toegepast. 

Debriefing 

De debriefing vond plaats na het uitvoeren van de controles met een verantwoordelijke van 

de boekhouding en van de sociale dienst. De bovenstaande opmerkingen en resultaten van 

de inspecties werden overlopen. 

 

 

6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle Periode 
Terugvorderings-

procedure 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige 

controle 
2011-2013 Zie bijlage 4 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings

-periode 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2011-2013 € 1.045,54 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 
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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 : 

De directeur-generaal, 

 

 

 

Anne-Marie VOETS 

 
  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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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 2011-2013 
 

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 van het OCMW (met uitzondering van de 
uitgaven voor tewerkstellingen in het kader van Art. 60§7 van de Organieke 
Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’ s).  

 

A. Cijfers volgens de POD MI 
 

  

Uitgaven RMI 

(in EUR) 

Terugvorderingen 

RMI (in EUR) 

  

Rechtzettingen in 2011 m.b.t. 2010 -9285,45 -620,85 

Rechtzettingen in 2012 m.b.t. 2009 4743,73 0,00 

  

2011 

art 101: LL(50%-65%) 138264,64 2037,50 

art 105: niet ingeschreven in RR (100%) 26850,19   

art 106: bestaansmin. dakloze (100%) 636,50   

art 117: soc. int. project student (65%-70%) 5797,00   

2012 

art 101: LL(50%-65%) 155303,01 6964,55 

art 105: niet ingeschreven in RR (100%) 34050,28   

art 106: bestaansmin. dakloze (100%) 6001,74   

art 117: soc. int. project student (65%-70%) 5712,07   

2013 

art 101: LL(50%-65%) 174711,37 12067,56 

art 105: niet ingeschreven in RR (100%) 34575,79   

art 106: bestaansmin. dakloze (100%) 5361,30   

art 117: soc. int. project student (65%-70%) 2072,10   

  

Rechtzettingen in 2014 m.b.t. 2013 4965,40 8842,90 

Rechtzettingen in 2014 m.b.t. 2012 3163,41   

  

Totaal 592923,08 29291,66 

 
Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de 

gecontroleerde periode:  

592.923,08 – 29.291,66 = € 563.631,42 
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B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

  

Uitgaven RMI 

(in EUR) 

Terugvorderingen 

RMI (in EUR) 

2011 

art 101: LL(50%-65%) 122026,05 3823,58 

art 105: niet ingeschreven in RR (100%) 25135,53   

art 106: bestaansmin. dakloze (100%) 2033,69   

art 117: soc. int. project student (65%-70%) 14406,54   

2012 

art 101: LL(50%-65%) 143715,03 8527,97 

art 105: niet ingeschreven in RR (100%) 40405,85   

art 106: bestaansmin. dakloze (100%) 1047,48   

art 117: soc. int. project student (65%-70%) 23638,53   

2013 

art 101: LL(50%-65%) 169895,56 21543,31 

art 105: niet ingeschreven in RR (100%) 32563,81   

art 106: bestaansmin. dakloze (100%) 2179,64   

art 117: soc. int. project student (65%-70%) 22662,55   

  

Totaal 599710,26 33894,86 

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

599.710,26 – 33.984,86 = € 565.725,40 

 

C. Vergelijking van de totalen 
  

 Cijfers  

POD MI 

(in EUR) 

Cijfers  

OCMW 

(in EUR) 

Verschil  

(in EUR) 

Verschil 

(in %) 

Uitgaven periode 2011-2013 592923,08 599710,26 -6787,18 -1,14% 

Terugvorderingen periode 2011-2013 29291,66 33894,86 4603,20 15,72% 

Netto-uitgaven periode 2011-2013 563631,42 565815,40 -2183,98 -0,39% 

 

Het verschil in de uitgaven is groter dan 1% in het nadeel van het OCMW, dit betekent dat 

de uitgaven niet zullen afgepunt worden. 
Het verschil in de terugvorderingen is groter dan 10% in het nadeel van de POD MI, de 

terugvorderingen zullen afgepunt worden. 

 

2. Controle van de dossiers 
 

Analyse van de uitgaven 
De dossiers werden niet individueel nagekeken, er werd wel naar een eventuele verklaring 

gezocht voor het verschil in het nadeel van het OCMW. Hiervoor werd niet onmiddellijk 

een sluitende verklaring gevonden.  
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Analyse van de terugvorderingen 
 

Alle terugvorderingen werden nagekeken.  

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelage per begunstigde in 

controletabel 4C. 

 

 

3. Conclusies  
 

Voor de gecontroleerde periode 2011-2013, bekwam de inspectie de volgende resultaten: 

 

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen.  

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat 

de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten 

bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002). 

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit 

recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice vraag@mi-is.be of tel. 

02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg 

over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.  

 

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 
1.045,54 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een 

gedetailleerde beschrijving. 

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden. 

 

Een uiteindelijk bedrag van € 1.045,54 ( 0,00 uitgaven + 1.045,54 terugvorderingen) zal 

worden afgehouden op het bedrag van de volgende subsidie.  

 

mailto:vraag@mi-is.be
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BIJLAGE 5: CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2013 
 

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 Te veel ontvangen subsidie 

€ 9818,48 € 9958,48 € 140 

 

Er werd een te veel ontvangen subsidie van € 140,00 vastgesteld. Er zal geen terugvordering 

plaatsvinden op basis van de boekhoudkundige vergelijking. Dit verschil is te verklaren door 

één of twee dossiers die in een ander boekjaar zijn geboekt door het OCMW. 

 

 

2. Controle op de toepassing van de wetgeving en op 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;  

 zijn bestaansmiddelen; 

 identiteitsgegevens van de aanvrager (via een kopie van de identiteitskaart); 

 gezinssamenstelling. 

 
Uw centrum heeft 51 dossiers verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef 

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

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

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

vastgesteld dat alle punten nageleefd werden door uw OCMW.  

Er werd vastgesteld dat de bewijsstukken aanwezig waren in de gecontroleerde dossiers.  
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3. Conclusies 
 

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

verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.  

 


