
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 5 en 

16/10/2015.  

 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  

Oudergem 

Paepedellelaan 87 

1160 Oudergem 

 

                            Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

                                       Inspectiedienst POD MI    
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                            OCMW/W65B-RMID- STOF-2015  
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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 
2011-2012 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
2014  

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 

geen controle 

uitgevoerd 

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 tabel(len) geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen 
per gecontroleerde materie. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

Er werden grote verschillen vastgesteld zowel bij de analyse van de uitgaven als bij de 

analyse van de ontvangsten. 

De verschillen duiden erop dat er iets fout loopt bij de doorgave van de formulieren en 

rechtzettingen naar de POD.  

Het gebruik van een formulier C bij de toepassing wet 65 heeft op zich geen direct gevolg 

voor de reeds aanwezige formulieren D. Een formulier C heeft enkel een gevolg voor de B-

formulieren ; dit betekent dat de reeds aanwezige en aanvaarde kostenstaten D niet 
automatisch geannuleerd worden door het verzenden van een formulier C. De D-

formulieren kunnen gecorrigeerd worden door de bedragen op 0 € te zetten. 
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Wij adviseren u ten zeerste om de effectief geinde ontvangsten (voor dossiers waar 

aanvankelijk een toelage voor werd verkregen) minstens 1x per jaar door te geven aan de 

POD. Ook de afbetaling van vorderingen die in een vorig jaar ontstaan zijn, moeten 

doorgegeven worden aan de POD.  

 

Een regelmatige (interne)controle op de uitbetaalde steunen en de verkregen toelagen zou 

aangewezen zijn om op deze manier de verschillen vroegtijdig op te sporen en zo nodig aan 

te passen. Bij vragen over het doorsturen en corrigeren van formulieren kan u steeds 

terecht op onze frontoffice. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

De gecontroleerde dossiers waren goed samengesteld, sociale verslagen waren uitvoerig en 

de dossiers worden goed opgevolgd. In een gering aantal dossiers ontbraken er enkele 

beslissingen of kennisgevingen, deze werden na de controle nog bezorgd aan de inspecteur. 

We stellen een gunstige evolutie vast met betrekking tot het uitgevoerde sociaal onderzoek 

en de toepassing van de regelgeving inzake het RMI. 

 

Wij vragen wel uw aandacht voor de volgende punten: 

-GPMI daklozen gericht op het vinden van huisvesting: 

De wijziging van artikel 14, §1, 2°, van de wet  van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie houdt in dat een dakloze die het leefloon geniet en voor wie een 

geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie werd bepaald recht heeft op het 

bedrag van de categorie “alleenstaande”. 

De voorwaarden bepalen dat het moet gaan om een “dakloze”, met wie een 

geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie werd gesloten, zonder onderscheid of 

de persoon jonger of ouder is dan 25 jaar. 
 

-Verhoogde toelage ex-daklozen, artikel 41 van de wet: 

Een verhoogde staatstoelage van 100 % wordt toegekend en dit voor een duur van 2 jaar 

voor een persoon die zijn hoedanigheid als dakloze heeft verloren. Voor een aantal 

dossiers werd de verhoogde toelage reeds aangevraagd wanneer betrokkene zich nog in de 

hoedanigheid van dakloze bevond. 

 

-GPMI: studenten met voltijds leerplan 

Vakantiewerk: De jongere moet zijn werkbereidheid aantonen tijdens de periodes die 

verenigbaar zijn met zijn studies, tenzij dit niet mogelijk is wegens gezondheids- of 

billijkheidsredenen. 

Deze voorwaarde moet individueel en dus geval per geval nagegaan worden. Het is in deze 

context dat we het voorleggen van 50 sollicitatiebewijzen voor iedere student beschouwen 

als een algemene bijkomende voorwaarde terwijl het aantonen van de werkbereidheid geen 

resultaatsverbintenis mag zijn en ook afhankelijk is van de situatie van de student. 

De individuele beoordeling mbt het aantonen van de werkbereid in periodes die verenigbaar 

zijn met de studies moet opgenomen worden in het sociaal verslag (of bv in de 3 

maandelijkse evaluatie). 

Indien de betrokkene geen vakantiejob zocht (en/of onvoldoende inspanningen leverde om 

een vakantiejob te vinden) en bijgevolg de bepalingen van het GPMI niet naleefde moet het 

OCMW een beslissing tot schorsing nemen zoals het artikel 30  paragraaf 2 van de wet 

voorziet. Deze beslissing van schorsing dient steeds voldoende gemotiveerd worden. 
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Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

Bij de controle van de boekhouding werd vastgesteld dat het budgettair artikel 000281 

(allocation mazout) voor 2013 een totale OCMW-uitgave bevat van 7013,64 €, terwijl  de 

ontvangen toelage voor 2013 die slechts 2553,11 € bedraagt. 

Bij nader onderzoek stellen we vast dat er dubbele boekingen tussen staan en meerdere 

betalingen die betrekking hebben op voorgaande jaren. Ook het veld van de omschrijving 

(libellé) bevat verschillende termen waardoor men niet met zekerheid kan bepalen of dit 

wel degelijk betalingen zijn in het kader van de verwarmingstoelagen. (oa aide ponctuelle , 

argent poche,…?) Wij raden aan om de boekingen met de nodige nauwkeurigheid uit te 

voeren en steeds onder het juiste budgettair artikel onder te brengen. 

 

Er werd overgegaan tot het afpunten van de dossiers waarvoor toelage werd aangevraagd.  

Hierbij werd vastgesteld dat er in 2 dossiers te veel toelage werd aangevraagd (geen 

betaling door het OCMW). 

 

Tevens willen wij u eraan herinneren dat de betaling binnen de 15 dagen na de beslissing 

moet uitgevoerd worden.  

 

In één dossier ontbrak het bewijsstuk inzake de verhoogde tegemoetkoming 

ziekteverzekering. Dit werd opgevraagd bij het ziekenfonds maar werd bij opmaak van het 

rapport nog niet aan de inspecteur bezorgd. 
 

 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

RMI dossiers: we stellen een gunstige evolutie vast mbt toepassing van de wetgeving en 

regelgeving inzake het RMI. 

 

Boekhouding wet 2/4/65: net zoals bij voorgaande controles stellen we vast dat er nog geen 

doorgave gebeurt van de ontvangsten. Ook bij de uitgaven merken we een gebrek aan 

opvolging van de staatstoelagen.  

 

Stookolie: ook bij de vorige controle werd voor een aantal dossiers geen betaling terug 

gevonden in de boekhouding van het OCMW. 

 

 

 

Debriefing 

 

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

verscheidene controles met de verantwoordelijke sociale dienst mevrouw Royen Vinciane 

en de jurist David Straatman te bespreken.  Inzake de financiële controle werden de 

resultaten overlopen met medewerker Akande Akibou.  

Tijdens de controle en debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook 

bijkomende vragen stellen aan de inspecteur. 
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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 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2011-2012 Zie bijlage 2 

 
 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings

-periode 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 

2011-

2012 

83683,59 

€ 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

controle van de sociale dossiers 
Jaar 2014 

Cf. bijlage 

nr. 3 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) Jaar 2013 316,1€ 
Door onze 

diensten 

Op de volgende 

subsidie die u 

wordt toegekend 

 
 

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 2: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 

APRIL 1965 – PERIODE VAN 2011 T/M 2012 
 

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 resultaten van de financiële controle (met uitzondering van de 
tewerkstellingen in artikel 60§7) 
 

Analyse van de uitgaven 
 

Er werd overgegaan tot het afpunten van een steekproef van 100 dossiers per jaar. Dit 

betekent dat de resultaten geëxtrapoleerd worden naar het totaal bedrag van de toelage. 

 

Bij de boekhoudkundige controle werd vastgesteld dat uw OCMW te veel toelagen heeft 

ontvangen voor € 68510,3. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 

2A. 

Bij de boekhoudkundige controle werd vastgesteld dat uw OCMW eventueel te weinig 

toelagen ontving. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2B. 
 

Analyse van de terugvorderingen 
 

De controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken heeft een te 

veel ontvangen toelagen van € 15173,29 aan het licht gebracht.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de niet verwerkte terugvorderingen per 

begunstigde in controletabel 2C. 

 

 

2. Conclusies 
 
Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: 

68510,3 € + 15173,29 € = 83683,59 € (zie de controletabellen 2A en 2C). 

Dit bedrag zal worden teruggevorderd op een van de volgende subsidies die u zal worden 

toegekend.  

 

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

controletabellen B ), 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) 

mailto:vraag@mi-is.be
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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.  
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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 2014 
 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

 de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet 

van 26/05/2002; 

 en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van 
individuele dossiers. 

 

 

1. Algemene analyse van de procedure  
 

Dit is de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet: 

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

 Afleveren van een ontvangstbewijs;  

 Opstellen van een aanvraagformulier;  

 Aanwezigheid van bewijsstukken;  

 Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van 
de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;  

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op 

de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen. 

 

De inspecteur stelt vast dat de procedure in het merendeel van de gecontroleerde dossiers 

correct werd toegepast . 

 

De inspecteur stelt echter vast dat de reglementering inzake de daklozen op een verkeerde 

manier werd toegepast. O.a. de mogelijkheid van het toekennen van een categorie 

alleenstaande voor een dakloze samenwonende met een GPMI en het aanvragen van de 

verhoogde toelagen bij verlies van de hoedanigheid van dakloosheid zijn nog onvoldoende 

gekend. 

 

 

 

2. Controle van de individuele dossiers op basis van een steekproef  
 
30 individuele dossiers werden gecontroleerd.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3. 

 

 

 

 

 

3. Conclusies 
 

In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de procedure 

met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de 
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wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden 

geformuleerd in deel 1 van dit verslag. 

 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3.  
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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 Verschil 

7013,64 € waarvan aanvaard 

voor 2013: 2388,61 € € 2.553,11 € 164,50 

 

Het budgettair artikel mbt de verwarmingstoelagen periode 2013 bevat oa. dubbele 

boekingen, betalingen en correcties mbt voorgaande jaren, betalingen die geen 

verwarmingstoelagen zijn, (libellé: aide ponctuel, argent poche),… 

Wij adviseren het OCMW om met de nodige nauwkeurigheid de boekingen uit te voeren en 

steeds te boeken onder het juiste budgettair artikel. 

Bij het afpunten van de dossiers waarvoor er een toelage werd ontvangen, werd vastgesteld 

dat in 2 dossiers onvoldoende betaald werd door het OCMW (totaal te veel ontvangen 

toelage= 164,5 €) 

 

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 5A. 

 

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 en 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:  
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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. 

 

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 22 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef 

van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.  
U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5. 

 

De volgende punten werden niet nageleefd door uw OCMW:  

 Betaling binnen de 15 dagen.  

 

Er werd in 2 dossiers vastgesteld dat er bewijsstukken ontbraken (weigering 81,6 €),  

En voor één dossier gebeurde de uiteindelijke uitbetaling niet door het ontbreken van het 

rekeningnummer (weigering 70 €) 

 

 

3. Conclusies 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd een te veel ontvangen toelage van 164,5 + 151,6 =316.1 

€ vastgesteld. Dit bedrag zal door onze administratie teruggevorderd worden op de 

volgende subsidie die u zal worden toegekend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


