
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 7, 8 en 9 

april 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  

Scherpenheuvel-Zichem 

Markt 21 

3271 Zichem 
 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   4 
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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 
geen 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2010-2011-2012 

bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
referentiejaar 2014 

bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2011-2012-2013 bijlage 4: nvt 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
2013 

bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

geen controle 

uitgevoerd 
geen 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
geen controle 

uitgevoerd 
geen 

 

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

brief. 

 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 
 

De inspecteur wenst uw diensten te bedanken voor de goede voorbereiding van de vooraf 

opgevraagde documenten. 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.  

 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per 

gecontroleerde materie. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

Het is positief om vast te stellen dat er slechts een gering verschil is tussen de netto 

subsidies van de POD MI en netto uitgaven van het OCMW. 

 

Tijdens de inspectie kon vastgesteld worden dat uw Centrum op een correcte en 

gestructureerde manier werkt wat betreft de boekhouding W65. Er werden weinig 
verschillen gevonden en er is een goede opvolging van de betoelaging. 
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Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

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

duidelijk en de dossiers worden goed opgevolgd. Ook de inzage in de digitale dossiers 

stelde geen probleem. Er wordt aan het OCMW gevraagd om aandacht te steden aan 

volgende punten:  

 

Aanvraagformulier / Intakeformulier 

 

Een aanvraagformulier 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; 

 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 artikel 6 van het KB van 

11/07/2002. 

 

Berekening aanvullend leefloon ingeval van loon 

 

De bestaansmiddelen mogen enkel in aanmerking genomen worden gedurende de periode 
waarop deze middelen betrekking hebben, en dus niet gespreid worden over een langere 

periode. Wanneer iemand dus onregelmatig werkt, dient de verrekening van het loon 

betrekking te hebben op de periode van tewerkstelling en niet verrekend te worden over 

een volledige maand. 

 

GPMI 

De wettelijk verplichte evaluaties (artikel 15 van het KB van 11/07/2002) dienen minstens 

trimestrieel te gebeuren. Deze enkel beperken tot nazicht (in geval van studenten) van de 

schoolresultaten in jan/feb en juni/juli zijn niet toegelaten. 

 

De clausule onder punt 6 van het GPMI : ‘het contract eindigt op datum van verhuizing’ kan 

niet van toepassing zijn wanneer het contract een student betreft, gezien hier andere 

bevoegdheidsregels gelden. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Tijdens de inspectie kon vastgesteld worden dat uw Centrum op een correcte en 

gestructureerde manier werkt wat betreft de boekhouding RMI. Er werden weinig 

verschillen gevonden en er is een goede opvolging. 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

In het algemeen zijn de dossiers goed samengesteld en zijn de nodige bewijsstukken 

aanwezig. Toch zijn er nog een paar aanbevelingen en aandachtspunten om rekening mee te 

houden in de toekomst. 

 

Bij de grote meerderheid van de gecontroleerde dossiers ontbrak de handtekening van de 

aanvrager op zijn aanvraag. Het OCMW dient er op toe te zien dat de aanvrager het 

aanvraagformulier tekent opdat de aanvraag geldig zou zijn. 
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In het geval van een aanvraag door een persoon behorend tot categorie 3 dient er niet 

alleen een bewijs geleverd te worden van de beschikking van toelaatbaarheid uitgesproken 

in het kader van een collectieve schuldenregeling of een bewijs dat er een procedure van 

schuldbemiddeling loopt overeenkomstig de wet op het consumentenkrediet, maar dient 

tevens geattesteerd te worden dat betrokkene een zodanige schuldenlast heeft dat hij niet 

in staat is zijn stookoliefactuur geheel of gedeeltelijk zelf te betalen. 

 

Een ander bewijsstuk dat systematisch ontbrak in de gecontroleerde dossiers was een attest 

van de eigenaar/syndicus met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur 

betrekking heeft. Dit is nodig indien de aanvrager in een gebouw woont met een 

gemeenschappelijke mazouttank voor meerdere appartementen. 

 

Ook werden de beslissingen in sommige dossiers buiten de termijn van 30 dagen genomen. 

 

 

 

5. DEBRIEFING 
 

Er vond een debriefing plaats op 8 april met het diensthoofd sociale zaken en op 9 april met 

de financieel beheerder. De resultaten van de controle werden besproken. Tijdens de 

debriefing konden er ook bijkomende vragen gesteld worden. 

Er werden aanbevelingen voor de toekomst gegeven. De debriefing had plaats in een 

constructieve sfeer. 

 

 

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 2010-2011-2012 Zie bijlage 2 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de 

sociale dossiers 
referentiejaar 2014 Zie bijlage 3 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug- 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 

2010-2011-

2012  
€ 106,14 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

controle van de sociale dossiers 

referentiejaar 

2014 

Cf. bijlage 

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

APRIL 1965 – PERIODE VAN 2010 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 
 

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

ontvangen voor € 362,90. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 

2A. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

De controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken heeft aan het 

licht gebracht dat u € 256,76 meer aan toelagen aan ons doorgaf als terugvordering dan er 

betoelaagd werd.  

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de teveel verwerkte terugvorderingen per 

begunstigde in controletabel 2C. 

 

2. Conclusies 
 

Dankzij de uitstekende opvolging van dossiers door uw diensten, werden er zo goed als geen 

verschillen vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de subsidies 

die toegekend werden door de POD MI.  

 

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een teveel aan toelagen ontvangen van 

€ 362,90 (zie de controletabel 2A). 

 

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een teveel aan terugvorderingen 

doorgegeven van € 256,76 (zie de controletabel 2C). 

 
Wij zullen deze beide bedragen compenseren waardoor voor de gecontroleerde periode uw 

OCMW een te veel aan toelagen ontvangen heeft van: € 362,90 - € 256,76 = € 106,14 (zie 

de controletabellen 2A en 2C). 

 

Dit bedrag van € 106,14 zal worden teruggevorderd op een van de volgende subsidies die u 

zal worden toegekend. 
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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 – REFERENTIEJAAR 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 niet altijd correct werd toegepast met betrekking 

tot de volgende elementen:  

 de beslissingen tot stopzetting of weigering; 

 de kennisgevingen hierover; 

 berekeningen aanvullend leefloon, meer bepaald het niet opsplitsen 

van gewerkte en niet-gewerkte periodes; 

 timing van de evaluaties voor de GPMIs. 

 

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

met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de 

wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden 
geformuleerd in punt 4. Vaststellingen en aanbevelingen van dit verslag. 

 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3.  
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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 
 

POD Uitgaven RMI 

(in EUR) 

Terugvorderingen 

RMI (in EUR) 

Rechtzettingen in 2011 mbt 2010 987,09 

  -2.752,06 

  493,54 

  1.480,64 

 2011 

  Leefloon (50% - 65%) 174.970,12 19.605,58 

Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 35.463,35 2.265,24 

Verhoogd bestaansminimum (100%) 921,27 921,27 

Soc.integratieproject student (60%-75%) 49.714,60 

 2012 

  Leefloon (50% - 65%) 154.723,57 34.133,89 

Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 32.453,99 157,14 

Verhoogd bestaansminimum (100%) 1.047,48 

 Soc. integratieproject student (60%-75%) 19.827,77 

 2013 

  Leefloon (50% - 65%) 179.406,83 34.327,07 

Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 16.696,05 2.765,39 

Toekenning bestaansminimum dakloze (100%) 10.958,73 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) 2.136,90 

 Soc. integratieproject student (60%-75%) 27.929,78 4.163,35 

Rechtzettingen in 2014 mbt 2013 150,00 

 Totaal POD 706.609,65 98.338,93 

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

gecontroleerde periode:  

706.609,95 – 98.338,93 = € 608.270,72 

 



  10 

B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

OCMW Uitgaven RMI 

(in EUR) 

Terugvorderingen 

RMI (in EUR) 

2011 

  Leefloon (50% - 65%) 180.302,54 24.682,95 

correctie nov+dec 2010 -1.974,18 

 Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 33.637,51 2.265,24 

Soc. integratieproject student (60%-75%) 49.723,73 735,77 

2012 

  Leefloon (50% - 65%) 154.226,77 32.694,50 

Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 32.453,99 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) 1.047,48 

 Soc. integratieproject student (60%-75%) 19.788,35 

 2013 

  Leefloon (50% - 65%) 178.330,76 31.085,50 

Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 13.930,66 

 Toekenning bestaansminimum dakloze (100%) 11.136,80 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) 2.136,90 

 Soc.  integratieproject student (60%-75%) 27.969,20 2.271,35 

Totaal OCMW 702.710,51 93.735,31 

 

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

702.710,51 – 93.735,31 = € 608.975,20 

 

C. Vergelijking van de totalen 
 

Periode 2011-2012-2013 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI: € 608.270,72 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW: € 608.975,20 

Verschil: € 708,84 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 0,12% 

Eventueel te veel ontvangen toelagen aan 50%: € 352,24 

 
Indien het verschil kleiner is dan 1% voor de te veel ontvangen toelagen zal er geen rekening 

mee worden gehouden. Dit wordt namelijk beschouwd als het bewijs van een goede 

administratieve opvolging van uw subsidies. De inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op 

deze weg verder te gaan. 

 

3. Conclusies  
 
Er zal geen rekening worden gehouden met dit verschil, want het wordt beschouwd als het 

bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De inspectie wil u dan ook 

aanmoedigen om op deze weg verder te gaan. 
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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 

€ 128.714,88 € 128.714,88 € 0,00 

 

Er werd geen enkel verschil vastgesteld. 

 

 

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 verwarmingstoelagen:  

 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 al de bij hem inwonende meerderjarige personen;  

 bestaansmiddelen van het huishouden; 

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

 gezinssamenstelling. 

 

Uw centrum heeft 418 aanvragen verwerkt tijdens deze boekingsperiode voor de 
verwarmingstoelagen. Een steekproef van 20 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 de volgende punten niet werden nageleefd door uw OCMW: 

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen 

op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;  
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 Betaling binnen de 15 dagen. 

 

Er werd vastgesteld dat de volgende bewijsstukken ontbraken in de gecontroleerde dossiers: 

 attestering behoeftigheid bij categorie 3 

 bewijs aantal appartementen 

  
Er werd vastgesteld dat er wel steeds een ontvangstbewijs in de dossiers aanwezig was, doch 

de datum van de aanvraag werd hierop niet steeds correct vermeld. De datum van de 

aanvraag is nochtans van cruciaal belang om te kunnen bepalen of de aanvraag binnen de 

termijn van 60 dagen na levering geschiedde. Het wordt aanbevolen om zowel de datum van 

ondertekening van het ontvangstbewijs zelf als de datum van aanvraag op het 

ontvangstbewijs te vermelden. 

 

 

3. Conclusies 
 

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

verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.  

 


