
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

26/09/2016. 

 

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  

Retie 

Kerkhofstraat 39 

2470 Retie 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   2 
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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 
Jaar 2015 

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) 

 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

Jaar 2014 
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 stukken 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, controle van de sociale dossiers 

 

Op procedureel en administratief vlak, alsook wat betreft het aanvragen van verhoogde 

toelagen werden er meerdere problemen vastgesteld. 

Wat betreft het beschrijven van de sociaal-financiële situatie (sociale verslagen) en de 

opmaak van de kennisgevingsbrieven naar de begunstigden zijn er geen opmerkingen. 

 

Het ontvangstbewijs van de aanvraag werd niet steeds teruggevonden in de dossiers. 

Een aanvraagformulier (intake) moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de 

aanvrager. Dit formulier 
 levert alle gegevens nodig voor het samenstellen van de materiële, 

sociale en financiële toestand van de aanvrager 
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 geeft het OCMW alle machtigingen van de aanvrager om de 

opgevraagde elementen te controleren bij de overheidsadministraties 

en financiële organismen. 

 

De opmaak van dit document is wettelijk verplicht op basis van het artikel 6 van het AR van 

11/07/2002. Dit document werd niet in alle dossiers teruggevonden en er werden ook twee 

verschillende versies aangetroffen, waarbij één versie niet voldoet aan de wettelijke 

vereisten. 

Er dient ook opgemerkt te worden dat een ontvangstbewijs en intakeformulier nodig zijn 

vanaf er eerder een stopzetting in het dossier aanwezig is. Bij de verlenging van de 

steunverlening is dan weer geen ontvangstbewijs en intake nodig. 

 

De vormvereisten van het sociaal verslag zijn niet steeds voldaan. De sociale verslagen 

dienen gedateerd en ondertekend te worden door de maatschappelijk werker vooraleer het 

dossier op de Raad komt. 

 
De resultaten van eventueel afgelegde huisbezoeken werden niet opgenomen in het sociaal 

verslag: het OCMW is wettelijk verplicht om een huisbezoek uit te voeren bij de opening 

van elk dossier, en minstens een maal per jaar, bij de herziening (art. 4 van het KB van 

01/12/13, B.S. van 14/03/14). Om ervoor te zorgen dat de inspectie kan vaststellen dat deze 

maatregelen door uw centrum worden toegepast, zou het wenselijk zijn dat alle sociale 

verslagen de datum vermelden waarop deze bezoeken werden uitgevoerd en in het kort het 

resultaat ervan. Dit geldt eveneens voor de raadpleging van de stromen van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De inspectie moet deze raadpleging en de aard van 

de geraadpleegde stromen kunnen vaststellen. In het kader van het sociaal onderzoek 

moeten de OCMW’s over de gegevensstromen vanuit de KSZ beschikken (opgenomen in 

bijlage bij het Koninklijke Besluit van 14/03/2014 betreffende het sociaal onderzoek), deze 

gebruiken en de gegevens met een directe invloed op de gevraagde maatschappelijke 

dienstverlening verwerken in het sociaal verslag. Een regelmatige raadpleging van de 

gegevensstromen moet de maatschappelijk werker die een sociaal onderzoek verricht, in 

staat stellen over de authentieke gegevens te beschikken, ze te vergelijken met de gegevens 

die hij direct van de hulpaanvrager ontvangt of met zijn eigen vaststellingen op het terrein, 

onder meer tijdens huisbezoeken. 

Het wordt aanbevolen in het sociaal verslag een rubriek KSZ en een rubriek huisbezoeken 

in te voegen. Binnen de rubriek KSZ kan dan genoteerd worden wanneer de stromen 

geraadpleegd werden én vermelding van eventuele gegevens die hieruit voortkwamen die 

een invloed hebben op het dossier. Bij de huisbezoeken kan periodiek de datum van het 

huisbezoek vermeld worden met een korte neerslag van het resultaat van het afgelegde 

huisbezoek.  

 

Er werd vastgesteld dat het GPMI niet steeds tijdig wordt opgemaakt (drie maanden na de 

aanvraag) en vaak inhoudelijk te summier zijn. Tevens zijn er geen door de begunstigde 

ondertekende evaluaties in het dossier aanwezig (art. 15 van het AR van 11/07/2002), 

waardoor de inspectie niet kan vaststellen of deze evaluaties effectief werden uitgevoerd. 

De kwartaalevaluaties moeten geformaliseerd worden en aanwezig zijn in het dossier, 

ondertekend door de maatschappelijk werker en de betrokkene. 
Bovendien werd in een aantal dossiers de verhoogde toelage GPMI-opleiding aangevraagd, 

terwijl er van een opleiding geen sprake was. Vermoedelijk heeft dit te maken met het 

aankruisen van de verkeerde rubriek GPMI betreffende de formulieren die aan de POD 

elektronisch worden overgemaakt. 
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Het is ook zo dat wil het OCMW gebruik maken van de verhoogde toelage de ganse 

periode van de studies gedekt moet zijn door een GPMI. Het wordt dan ook aanbevolen 

een GPMI voor de duurtijd van de studies op stellen, en bij bijvoorbeeld wijzigingen in het 

GPMI (bijvoorbeeld andere onderwijsinstelling) een annex toe te voegen, gedateerd en 

getekend door de belanghebbende partijen. Ook kan de verhoogde toelage pas ingaan vanaf 

datum ondertekening GPMI. 

 

In het ene dossier wordt er wel rekening gehouden met inkomsten ouders en in het andere 

niet, zonder duidelijk verschil in motivatie. Het wordt aanbevolen dat er binnen het OCMW 

aan de maatschappelijk werkers handvaten aangereikt worden om te bepalen wanneer er al 

dan niet rekening gehouden wordt met inkomsten ascendenten/descendenten in de eerste 

graad die samenwonen met de aanvrager leefloon. Nu bestaat de indruk dat het té veel 

afhangt van de individuele maatschappelijk werker waar een dossier bij terechtkomt of er al 

dan niet rekening gehouden wordt met inkomsten. 

 

In geval iemand een leefloon komt aanvragen, en dit wordt geweigerd door het OCMW, 
dan moet deze weigeringsbeslissing doorgestuurd worden naar de POD MI (wettelijke 

verplichting). 

 

In 3 van de 10 gecontroleerde dossiers dient de POD MI rechtzettingen te doen daar er te 

veel (verhoogde) toelagen werden aangevraagd.  

 

Het wordt aanbevolen dat er een interne administratieve controle structureel ingebouwd 

wordt, opdat dossiers meer uniform samengesteld worden én de juiste toelagen 

aangevraagd worden.  
 

Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve Ontplooiing 

 

Er werd vastgesteld dat de subsidies van dit Fonds correct besteed werden. Het doelpubliek 

en de activiteiten zijn tevens duidelijk omlijnd. Het wordt wel aangeraden dat als het 

OCMW niet voorziet in individuele beslissingen de algemene Raadsbeslissing dan meer 

gedetailleerd opsomt welke activiteiten worden ten laste genomen (zo werd in de beslissing 

van 2014 niets gelezen betreffende het Kinderarmoedefonds). De algemene Raadsbeslissing 

kan ook verwijzen naar het door de Raad goedgekeurde reglement. 

 

Er werd ook voorzien dat de begunstigden 20% moeten terugbetalen nadat het OCMW 

eerst de kosten ten laste nam, vooraleer er door begunstigde beroep zou kunnen gedaan 

worden op andere gelden binnen dit Fonds. In de praktijk wordt dit niet steeds zo 

toegepast. Vanzelfsprekend is het toegelaten af te wijken van deze 20%-regel, maar dan 

moet ofwel het reglement ofwel een individuele Raadsbeslissing dit voorzien. 
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5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Bij de controle van het Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing was het positief vast te stellen dat er rekening werd gehouden met de vroeger 

gemaakte opmerkingen 

De controle van de RMI dossiers bracht meer problemen dan bij de vorige controle aan het 

licht. 

 

Debriefing 

De resultaten van de controles werden overlopen met de secretaris. Dit gebeurde in een 

open en constructieve sfeer, waar blijk werd gegeven met de gemaakte opmerkingen aan de 

slag te willen gaan.  

 

6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

De inspecteur stelde geen subsidietekorten vast tijdens de controle. 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings

-periode 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de sociale 

dossiers 

Jaar 

2015 

Cf. bijlage 

nr. 3 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

 
Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de 

ontvangst van dit verslag te verzenden naar mi.inspect_office@mi-is.be 
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 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 2015 
 

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 op een verkeerde manier of niet werd toegepast 

met betrekking tot de volgende elementen:  

 Afleveren van een ontvangstbewijs;  

 Opstellen van een aanvraagformulier; 

 Aanwezigheid bewijsstukken (consultatie KSZ) 

 Sociaal onderzoek (geen bewijs van afgelegde huisbezoeken in de 

sociale verslagen & sociale verslagen vaak niet ondertekend). 

 

2. Controle van de individuele dossiers op basis van een steekproef  
 

10 individuele dossiers werden gecontroleerd.  

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

 

3. Conclusies 
 

In de meerderheid van de gecontroleerde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 

heeft uw centrum de procedure met betrekking tot de het recht op maatschappelijke 

integratie niet correct nageleefd en/of de wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; 

de aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel één van dit verslag. 

 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3.  
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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 2014 
 

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 het gebruik van het fonds 
 

Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: € 2.842 (activiteiten) + € 

1.794 (kinderarmoede). Deze bedragen werden volledig gebruikt. 

 er werden verdeelcriteria vastgelegd voor het fonds en voor de 

tegemoetkomingsplafonds en deze criteria werden goedgekeurd door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn;  

 het OCMW vraagt een deelname van de begunstigden van 20%. Het OCMW betaalt 
de volledige rekening en vordert daarna 20% terug van de begunstigde. Indien deze 

niet terugbetaald komt deze niet in aanmerking voor een volgende activiteit; 

 de doelgroep is specifiek uitgetekend: personen die een maandelijkse steun krijgen 

van het OCMW; personen in budgetbeheer; personen in collectieve 

schuldbemiddeling; bewoners van het WZC van wie het OCMW de lasten draagt 

 het fonds wordt gebruikt voor het betalen van lidgelden van verenigingen en 
activiteiten georganiseerd door deze verenigingen ; gemeentelijke activiteiten ; 

activiteiten georganiseerd door het WZC  in de beslissing van het BCSD werd 

vergeten op te nemen dat er ook tussengekomen wordt voor het ten laste nemen 

van schoolrekeningen & kinderopvang (Kinderarmoedefonds). Voort is de vermelding 

van “gemeentelijke activiteiten” te vaag, daar dit niet automatisch wil zeggen dat deze 

activiteiten in aanmerking komen voor subsidie door dit Fonds; 

 het “first come first serve” principe wordt toegepast. Er werd echter geen 

maximumbedrag vastgelegd voor 2014 waarop een begunstigde beroep kan doen, 

vanaf 2016 is dit wel het geval. 

   

2. Boekhoudkundige controle 
 
Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

JAREN 

EFFECTIEVE 

UITGAVEN 
OCMW 

EFFECTIEVE 

TERUGVORDERINGEN 
OCMW 

SUBSIDIES 

AANVAARD 

DOOR DE CEL 
DSO VAN DE 

POD MI 

SUBSIDIES 

AANVAARD NA 
INSPECTIE 

BOEKHOUDING 

2014 €4.973,87 €130,31 
€2.842+€1.794 

= €4.636 
€4.636 
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3. Controle van de bewijsstukken 
 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

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

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

6A. 

 

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

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

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

6B. 

 

4. Conclusies 
 

Dankzij de controle kon er worden vastgesteld dat de kosten die door het OCMW voor het 

gecontroleerde jaar werden ingediend effectief in aanmerking kwamen. De toegekende 

subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.  

 


