
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 16, 

17 en 18 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, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel. 

 

 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van Steenokkerzeel 

Fuérisonplaats 14 

1820 STEENOKKERZEEL 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   4 (+ controleroosters) 

   

  OCMW/W65B-RMIB-KI-GPMI/2018 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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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/nl/tools-ocmw/handleiding). 
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2. INSPECTIES 

 

 Omschrijving Jaar Bijlage 

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

medische kosten 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 
2013-2016 

Bijlage 2: controle toelagen, Wet 

02/04/65 

3 

Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet 

van 26/05/2002: controle van de sociale 

dossiers 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet 

van 26/05/2012: boekhoudkundige controle 
2014-2016 

Bijlage 4: controle van de toelagen, 

Wet van 26/05/2002 

5 Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

6 
Fonds voor Participatie en Sociale 

Activering 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

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

knipperlichten 

9 

Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet 

van 26/05/2002: controle van de GPMI 

toelagen 

2017 
Bijlage 9: controle van de specifieke 

toelagen GPMI 

 

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 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 tabellen geven 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.  
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De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te 

worden. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

Er werd een zeer goede opvolging vastgesteld van de uitgaven, ontvangsten en bijhorende 

betoelaging voor de financiële steunen die werden verstrekt in het kader van de Wet van 

2 april 1965. Er werden geen afwijkingen gevonden.  
 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Zowel de boekhoudkundige verwerking als het toelagenbeheer betreffende de krachtens 

de RMI-Wet uitgekeerde steunen is van goede kwaliteit. Het afpunten van uitgaven en 

ontvangsten bracht slechts een klein aantal afwijkingen aan het licht.  

 

Het dient wel opgemerkt dat het OCMW niet steeds de geëigende procedure volgt voor 

de aangifte van terugvorderingen aan de POD MI. In plaats van effectieve ontvangsten op 

vorderingen steeds door te geven via het terugvorderingsformulier D, vermindert het 

OCMW soms de aangevraagde betoelaging door het toekenningsformulier B te 
regulariseren of retroactief een intrekkingsformulier C op te maken. Deze praktijk 

bemoeilijkt de boekhoudkundige controle én doet het OCMW een deel subsidies 

mislopen (met name de tegemoetkoming in de personeelskosten en eventueel de 

bijzondere GPMI toelage). 

 

Er wordt geadviseerd om in de toekomst de hierna opgesomde regels in acht te nemen bij 

de doorgave van ontvangsten naar de POD MI. Dit zal niet enkel de transparantie 

verhogen, maar er tevens voor zorgen dat het OCMW de beschikking kan behouden over 

bepaalde kostendekkende subsidies tot aan de datum van de beslissing tot herziening of 

intrekking van het (equivalent) leefloon: 

 

- Wanneer de Raad een terugvorderingsbeslissing neemt, dient het terug te 

vorderen bedrag gecrediteerd te worden op de 7-rekening en gedebiteerd op de 
4-rekening. Bij inningen dienen de bewuste rekeningen te worden tegengeboekt.   

- Van zodra terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen moeten ze 

worden aangegeven bij de POD MI. Deze aangifte dient te gebeuren via het D-

formulier (F-formulier voor aangiftes van de Wet van 1965). 

- Bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in 
één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk 

overgemaakt te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW 

minstens jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier 

over te maken. 

- Compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Bvb. er wordt € 700 
leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 

500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in 

november effectief terug. De betaling van € 700 werd al als betaling aangegeven en 

moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van 

€ 700 een recuperatie van € 200 (formulier D). 

- De datum in voege van het formulier D is de datum van de maand en het jaar 

waarin de ontvangst geboekt wordt in de boekhouding van het OCMW, het 

moment dus dat het geld effectief ontvangen wordt door het OCMW. De 

referteperiode is de periode waarop de ontvangst betrekking heeft. 
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- Als er meerdere ontvangsten worden aangegeven op dezelfde dag dient de datum 
in voege te worden aangepast. Indien niet, zullen de verschillende formulieren D 

elkaar overschrijden. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor die dag zal 

dan worden geregistreerd. 

 

De behandeling van de knipperlichten 

 

De opvolging van de knipperlichten is voor verbetering vatbaar. Sommige knipperlichten 

kregen geen feedbackcode toebedeeld, terwijl enkele andere ten onrechte via code 190 

als onterecht werden beoordeeld. Bij één knipperlicht met code 1 (‘knipperlicht terecht – 

de formulieren zullen binnen de 30 dagen worden bezorgd’) werd geen aanpassing van de 

formulieren doorgevoerd (in dit geval was de situatie wel toelage-neutraal). 

 

De Inspectie raadt het OCMW aan om korter op de bal te spelen bij knipperlichten. 

Conform de richtlijnen van de POD MI dient het OCMW ontvangen knipperlichten als 

terecht of onterecht te beoordelen middels het toebedelen van een specifieke code, en 

vervolgens de daarmee verbonden actie te ondernemen. Zo zal het OCMW, wanneer er 

teveel werd uitgekeerd, een terugvorderingsbeslissing dienen te nemen, deze beslissing 

opvolgen en, behoudens het specifieke geval van oninvorderbaarstelling, bij ontvangst de 

nodige formulieren (D voor RMI en F voor Wet 1965) aan de POD MI bezorgen.  In deze 

gevallen zal de Inspectie bij controle nagaan of de beslissingen (resp. tot terugvordering of 

tot oninvorderbaarstelling) wel degelijk werden genomen alsook, bij (gedeeltelijke) 

terugvordering, of er een vastgesteld recht werd geboekt. 

 

Om het ontstaan van knipperlichten te vermijden en, meer fundamenteel, om de RMI-

wetgeving te respecteren, is het van groot belang dat bestaansmiddelen worden verrekend 
in de periode waarop ze betrekking hebben, en niet gespreid worden over een langere 

periode. Zo mag, anders dan het OCMW in een concreet dossier deed, loon met 

betrekking tot de laatste week van juni niet worden verrekend op het leefloon van juli. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de GPMI toelagen 

 

In het algemeen werd een degelijke besteding van de GPMI-toelagen vastgesteld. Dit 

gezegd zijnde zijn er een reeks verbeterpunten, die hieronder worden opgesomd.  

 

Aangifte personeelskosten in het Uniek Jaarverslag  
 

Bij de aangifte van personeelskosten doet het OCMW er goed aan een bestedingswijze 

aan het project in te dienen die de werkelijke situatie reflecteert.  

 

Sociale balans 

 

De dossiers bevatten geen sociale balans. Weliswaar zijn er situatieschetsen aan te treffen 

in de sociale verslaggeving, doch deze bieden doorgaans geen gestructureerde analyse van 

de (de-)stabiliserende elementen in alle voor betrokkene relevante levensdomeinen, en 

kunnen zodoende niet als volwaardige sociale balansen aangemerkt worden. 

 

De Omzendbrief van 12 oktober 2016 naar aanleiding van de Wet van 21 juli 2016 

(geïntegreerd in de Algemene Omzendbrief RMI) vermeldt: “[h]et is belangrijk dat er in de 

periode voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd wordt geïnvesteerd in 
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het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij 

de verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de 

gerechtigde.” Dit laatste moet tot uiting komen in de sociale balans, die het GPMI dus 
voorafgaat. Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende 

levensdomeinen) zal de maatschappelijk assistent een duidelijke diagnose kunnen stellen 

van de sociale toestand van de gerechtigde en relevante actievoorstellen kunnen opstellen 

in het kader van een GPMI. De sociale balans zorgt er zodoende voor dat het daaruit 

voortvloeiende GPMI voldoende persoonlijke toetsen heeft en dat werk op maat kan 

afgeleverd worden. Op die manier staat de sociale balans garant voor de kwaliteit van de 

afgesloten GPMI’s. De sociale balans kan een op zichzelf staand document zijn, maar het 

OCMW kan er ook voor opteren de sociale balans te integreren in het sociale verslag, 

waarbij het dan aanbeveling verdient een specifieke rubriek te voorzien in het verslag dat 

het sluiten van het GPMI voorafgaat. 

In de in controletabel 8 opgesomde (lopende) dossiers wordt het OCMW verzocht een 

uitgewerkte sociale balans over te maken aan de Inspectie en op die basis desgevallend een 

nieuw of gewijzigd GPMI af te sluiten. 

 

Vorm en inhoud van het GPMI  

 

Naar de vorm zijn de GPMI’s van goede kwaliteit. Het sjabloon is duidelijk, goed 

gestructureerd en bevat de verschillende verplichte vermeldingen, ook wat de GPMI’s 

voor studenten betreft. 

 

Wel beveelt de Inspectie aan handgeschreven toevoegingen in GPMI’s te vermijden, minstens 

deze te dateren en te laten paraferen door alle partijen. 

 

Om op geldige wijze een bestaand GPMI te wijzigen, dient een addendum op behoorlijke 

wijze geformaliseerd te zijn. Dit betekent dat het addendum specifiek dient te verwijzen 

naar het oorspronkelijk contract (mét vermelding van datum), duidelijk dient te bepalen 

welke aspecten van het initieel GPMI op welke manier gewijzigd worden alsook dat de 

overige bepalingen onverkort zullen gelden, gedagtekend dient te zijn en ondertekend 

door alle partijen betrokken bij het oorspronkelijke GPMI. 

 
Inhoudelijk stelde de Inspectie vast dat het OCMW reële inspanningen doet om GPMI’s 

op te maken die toegespitst zijn op de individuele situatie van de betrokkene. Wel is het 

zo dat de doelstellingen van het GPMI vaak niet geëxpliciteerd worden. Ook zijn de 

engagementen van de partijen veelal te weinig concreet, en kenmerken zij zich in sommige 

gevallen door een zekere mate van vaagheid (‘elke vier weken of toch regelmatig’) of 

vrijblijvendheid (‘eventueel een opleiding volgen’). Relevante punten of actiedomeinen 

aangehaald in sociale verslaggeving, evaluaties of andere documenten (bvb. 

trajectbegeleiding) vinden soms niet of onvoldoende hun weg naar het GPMI. 

 

De Inspectie dringt er bij het OCMW op aan om de te ondernemen acties voldoende 

concreet te maken, daarbij voluit puttend uit de sociale balans (zie hoger). Desgevallend 

kunnen de engagementen gekwantificeerd worden en kan er een tijdschema aan 

verbonden worden. Het kan ook aangewezen zijn een prioritering te voorzien tussen 

verschillende actiepunten. Voorts is het belangrijk dat de specifieke doelstellingen waarvoor 

het GPMI is aangegaan, duidelijk vermeld worden in het GPMI en dat de gemaakte 

afspraken daarin gekaderd worden. Zoals hierboven aangehaald zal het consequent 

voorafgaandelijk opmaken van een uitgewerkte sociale balans de kwaliteit van de GPMI’s 
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ongetwijfeld ten goede komen. 

 

Afsluiten en duurtijd van het GPMI 
 

Wanneer het GPMI verplicht is, beschikt het OCMW over een periode van drie maanden 

vanaf de beslissing tot toekenning van het leefloon, om zulk een contract af te sluiten. In één 

dossier werd deze termijn niet gerespecteerd. 

 

Als het OCMW om gezondheids- of billijkheidsredenen afziet van het sluiten van een 

(verplicht) GPMI, beveelt de Inspectie aan dit niet enkel goed te motiveren in het sociaal 

verslag (zoals in casu het geval was), maar deze vrijstelling ook expliciet op te nemen in de 

beslissing en de kennisgeving.  

 

Wat de duurtijd betreft dienen retroactief in werking tredende GPMI’s te worden vermeden. 

Men kan zich immers niet engageren voor het verleden. 

 

De einddatum van de door het OCMW afgesloten algemene GPMI’s wordt meestal 

vastgelegd op het moment dat betrokkene een tewerkstelling zal gevonden hebben. 

Vermits dit criterium niet geheel eenduidig is en aanleiding kan geven tot discussie, wordt 

aanbevolen de geldigheidsduur van de afgesloten GPMI’s zodanig te bepalen dat deze lopen 

tot het einde van het recht op RMI (of tot het einde van de studies, voor een GPMI-

student).   

 

Het GPMI is een dynamisch contract dat dient geactualiseerd te worden in het licht van 

gewijzigde omstandigheden. Wanneer betrokkene geheroriënteerd wordt van een 

opleiding naar tewerkstelling, dient dit gereflecteerd te worden in het GPMI. Ook bij de 

start van een tewerkstelling dient er ingegrepen te worden; ofwel wordt het GPMI 

aangepast aan dit cruciale nieuw feit, ofwel wordt het GPMI in onderling overleg 

beëindigd. Wanneer tenslotte een werkzoekende jongere een studie met voltijds leerplan 

opstart, moet het algemeen GPMI vervangen worden door een GPMI-student, om 

aanspraak te kunnen blijven maken op de bijzondere toelage (zie ook de volgende 

paragraaf).  

 
Tijdens de periode dat de bijzondere toelage wordt aangevraagd is het, in het licht van het 

behoud ervan, van cruciaal belang dat er steeds een geldig GPMI is. Het OCMW dient 

hierop nauwlettend toe te zien. In één dossier, waarin een bijzondere toelage GPMI-

student werd aangevraagd zonder dat er een geldig GPMI was, heeft dit de terugvordering 

van de bijzondere toelage tot gevolg. 

 

Evaluaties 

 

De evaluaties gebeuren doorgaans grondig en regelmatig doch zijn onvoldoende geformaliseerd 

De Inspectie kon vaststellen dat het OCMW de afgesloten GPMI’s in de meeste gevallen 

met voldoende regelmaat en op grondige wijze evalueerde. Op vormelijk vlak is er echter 

ruimte voor verbetering; de evaluaties bevatten geen specifieke verwijzing naar het GPMI, 

en worden niet ondertekend. De Inspectie dringt er bij het OCMW op aan de evaluaties 

in de toekomst te formaliseren, door daarin steeds te verwijzen naar het geldende GPMI 

en de evaluaties tijdens een persoonlijk treffen (minimum twee per jaar) steeds door de 

betrokkene en de MA te laten ondertekenen.  
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Bijzondere toelage GPMI  

 

Het OCMW vraagt de bijzondere GPMI-toelage niet altijd op het juiste moment aan 
De bijzondere (verhoogde) toelage is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand 

waarin een GPMI werd ondertekend door alle partijen. In één dossiers werd de toelage 

reeds daarvoor aangevraagd, hetgeen de terugvordering ervan voor de niet-verschuldigde 

periode tot gevolg heeft. In enkele andere gevallen constateerde de Inspectie dat de 

bijzondere toelage pas werd aangevraagd vanaf de dag van ondertekening van het GPMI.  

 

Het OCMW vroeg de toelage-verlenging niet correct aan 

In het (enige) dossier waarin het OCMW een toelage-verlenging heeft aangevraagd, 

gebeurde dit niet geheel volgens de regels; er werd geen gemotiveerde aanvraag 

teruggevonden en ook in de beslissing werd hieromtrent niets specifieks vermeld.   

 

Het is noodzakelijk dat het OCMW de aanvraag tot de bijzondere toelage-verlenging 

schriftelijk motiveert, en dit ten vroegste één maand voor, en ten laatste één maand na, 

het verstrijken van de eerste toelage. De motivatie kan worden opgenomen in een 

afzonderlijk document of in een evaluatie van het GPMI, maar dan moet er wel een 

afzonderlijke titel ‘motivatie: bijzondere toelage-verlenging’ vermeld worden. Er moet op 

concrete wijze, d.i. specifiek voor elk individueel dossier, worden aangetoond dat de 

betrokkene  ‘bijzonder ver verwijderd is van een maatschappelijke of socio-professionele 

integratie’. De aanvraag voor de bijzondere toelage-verlenging dient gedekt te zijn door 

een beslissing van de Raad, waaraan de motivatie wordt voorgelegd en die vervolgens de 

aanvraag van de toelage bekrachtigt. De Raad moet dit ten laatste doen voordat er een 

periode van twee maanden verstreken is sinds het einde van de periode waarvoor een 

eerste toelage werd toegekend.  

Bij een volgende controle zal de Inspectie specifiek toekijken op de naleving van 

bovengenoemde regels, en desnoods overgaan tot intrekking van de toelage-verlenging.  

Voor meer informatie omtrent de aanvraag van de toelage-verlenging, zie de E-cho 

nieuwsbrief van 23 oktober 2017. 

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

De resultaten van de boekhoudkundige controles liggen in de lijn van voorgaande inspecties. 

De opmerking betreffende de doorgave van ontvangsten werd in het verleden reeds 

geformuleerd.   

 

De specifieke controles van de knipperlichten en de GPMI-toelagen zijn de eerste die in het 

OCMW worden gehouden. 

 

Debriefing 

De debriefing vond plaats op de laatste controledag in aanwezigheid van de maatschappelijk 

assistente, de financieel directeur en de administratieve medewerkster. Hij verliep in een 

goede sfeer, waarbij er ruimte was voor vraag en antwoord. Vanuit het OCMW werd 

duiding gegeven bij verscheidene gedane vaststellingen.  
 

 

http://podmisppis.createsend.com/t/ViewEmailArchive/r/1F64515358CD0E822540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/
http://podmisppis.createsend.com/t/ViewEmailArchive/r/1F64515358CD0E822540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/
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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 
Gecontroleerde  

Periode 

Eventueel 

te weinig  

ontvangen 

Terugvorderings- 

procedure 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

boekhoudkundige controle 
2014-2016 Zie bijlage 4 

Uit te voeren door 

uw diensten 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2014-2016 € 29,61 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten. 

De behandeling van de 

knipperlichten 
2015-2016 Cf. bijlage nr. 8 Door onze diensten 

Op de maandstaat van 

oktober 2018. 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

GPMI toelagen 

2017 Cf. bijlage nr. 9 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: 

Het Diensthoofd Inspectie, 

 

 

 

 

 

 

Rudi CRIJNS 

 

  

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 2 APRIL 

1965 – PERIODE VAN 2013-2016 

 

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 FINANCIELE RESULTATEN VAN DE CONTROLE 

 

1.1 Analyse van de uitgaven 
 

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat 

vastgesteld. 

 

1.2 Analyse van de ontvangsten 

 
Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat 

vastgesteld. 

 

2. CONCLUSIES 

 

Dankzij de uitstekende opvolging van dossiers door uw diensten, werden er geen verschillen 

vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de toelagen die 

toegekend werden door de POD MI. 

 

Maar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren definitief in onze 

informaticatoepassing afgesloten worden. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode is, 

behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.  
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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 2014-2016 

 

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 

 
1.1 Cijfers volgens de POD MI 

 

 
 

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

gecontroleerde periode: € 422401,23 - € 7792,48 = € 414608,75 

2014 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 113 061,56 € 7 853,11

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 0,00 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 7 940,11 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 0,00 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 0,00 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00

Regul's in 2014 mbt voorgaande jaren -€ 3 179,10 -€ 2 942,02

Reguls in 2015 - 2018 mbt 2014 € 7 277,23 € 0,00

2015 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 150 125,24 € 60,79

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 6 164,82 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 3 107,22 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 0,00 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 0,00 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00

Regul's in 2015 mbt voorgaande jaren € 0,00 € 0,00

Reguls in 2016 - 2018 mbt 2015 € 1 513,56 € 0,00

2016 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 115 518,68 € 2 820,60

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 3 315,86 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 16 075,69 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 0,00 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 0,00 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00

Regul's in 2016 mbt voorgaande jaren € 0,00 € 0,00

Reguls in 2017-2018 mbt 2016 € 1 480,36 € 0,00

TOTAAL € 422 401,23 € 7 792,48
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1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  

 

 
 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode: € 418763,86 

- € 10530,55 = € 408233,31. 

2014 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) 129 516,73 € 5 941,78

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 0,00 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 0,00 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 0,00 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 0,00 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00

2015 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) 155 546,37 € 1 768,17

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 0,00 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 0,00 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 0,00 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 0,00 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00

2016 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) 133 700,76 € 2 820,60

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 0,00 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 0,00 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 0,00 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 0,00 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00

TOTAAL € 418 763,86 € 10 530,55
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1.2 Vergelijking van de totalen 

 

 
 

De cijfervergelijking laat een verschil in netto-uitgaven zien van € 6375,44 ofte 1,54% in het 

nadeel van de POD MI. Dit cijfer berust op een teveel aan uitgaven en een tekort aan 

ontvangsten in hoofde van de POD MI ten belope van resp. 0,86% en 35,14%.  

 

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS 
 

Alle dossiers werden afgepunt. 

 

Niettegenstaande de beperkte afwijking aan de uitgavenzijde (< 1%) werd toch besloten om 

over te gaan tot afpunting van de uitgaven, aangezien de analyse van de ontvangsten had 

aangetoond dat het OCMW soms terugvorderingen doorgaf via compensatie van de uitgaven 

(hetgeen eerder een uitgaventekort in hoofde van de POD MI zou doen vermoeden).  

 

2.1 Analyse van de uitgaven 

 

De controle van uw stukken bracht een eventueel te weinig ontvangen toelage aan het licht 

(zie daaromtrent controletabel 4B). 

 

Het uitgaventekort in hoofde van de POD MI kan voor een belangrijk deel verklaard worden 

doordat het OCMW in een bepaald dossier met betrekking tot 2016 nog aanvullende 

betalingen heeft uitgevoerd en geregulariseerd naar de POD MI in de jaren 2017 en 2018, dit 

naar aanleiding van de resultaten van de inspectie RMI-dossiers in 2017.  

 

2.2 Analyse van de terugvorderingen 

 

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage (één dossier) aan het licht. 

 

U vindt een beschrijving van deze afwijking in controletabel 4C.  

 

3. CONCLUSIE  
 

Voor de gecontroleerde periode 2014-2016, werd volgend resultaat vastgesteld: 

 

Uw OCMW heeft mogelijks te weinig toelagen ontvangen. Uw OCMW zal het mogelijke 

subsidietekort aan de uitgavenzijde eventueel kunnen terugvorderen, per dossier, op 

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

onze diensten bezorgt (zie artikel 21§6 van de Wet van 26/05/2002), en dit binnen een 

termijn van drie maanden vanaf de verzending van dit rapport. Om te weten of er eventueel 

recht bestaat op de inning van dit tekort en hoe dit recht kan geïnd worden, kan u contact 

opnemen met onze Front Office (vraag@mi-is.be of tel 02/508.85.85). 

 

Periode 2014 - 2016 POD MI OCMW Verschil in € Verschil in %

Uitgaven € 422 401,23 € 418 763,86 € 3 637,37 0,86%

Ontvangsten € 7 792,48 € 10 530,55 -€ 2 738,07 -35,14%

Saldo € 414 608,75 € 408 233,31 € 6 375,44 1,54%

mailto:vraag@mi-is.be
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Uit uw terugvorderingen kan voorts worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van 

€ 29,61 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. 

 

Na het verstrijken van een termijn van drie maanden na verzending van het rapport sluit de 

POD MI de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van toelagen is dan, 

behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk. 
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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 

 

Alle knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2016 werden 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 (er waren geen knipperlichten met zulke code). 

 Feedbackcode 3 ‘beslissing genomen tot gedeeltelijke of niet recuperatie’: de reden van niet 

of gedeeltelijke recuperatie wordt nagegaan (er waren geen knipperlichten met zulke 

code). 

 Feedbackcode 4 ‘terugvordering ingediend voor de verkeerde periode’: er wordt nagegaan 
hoe de terugvordering werd doorgegeven en wat er fout gelopen is (er waren geen 

knipperlichten met zulke code). 

 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 vaak niet correct 
waren en dat er voor enkele knipperlichten geen code werd toegekend door uw OCMW. 

Dit wijst erop dat de feedbackcodes verkeerd geïnterpreteerd en/of verkeerd toegepast 

door uw medewerkers, en tevens dat de opvolging van de knipperlichten in het algemeen 

voor verbetering vatbaar is.  

 

In deel 1 van dit rapport werden enkele richtlijnen/aanbevelingen geformuleerd. Hiermee 

dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die in de 

toekomst zullen worden verzonden.  

 

Voor drie dossiers wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel 

of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd (zie controletabel 8). De toelage voor deze 
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dossiers worden voor de bepaalde periode ingehouden. Indien er in deze dossiers nog recht 

is op een toelage dienen de formulieren conform de in de controletabel 8 opgenomen 

richtlijnen opnieuw ingediend te worden om de resterende toelage te ontvangen.  

 

Deze rechtzettingen dienen te gebeuren binnen de drie maanden na ontvangst van het 

rapport. Daarna is het, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk om nog 

formulieren D1 (Wet 1965) of formulieren B (RMI-Wet) voor de gecontroleerde periode in 

te dienen. 
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BIJLAGE 9 

CONTROLE VAN DE GPMI-SUBSIDIE - WET VAN 26/05/2002 

PERIODE VAN 1/01/2017 TOT 31/12/2017 
 

De controle werd op twee niveaus uitgevoerd: 

 

 controle van het Uniek Jaarverslag: deze controle bestaat uit een vergelijking van de 

gegevens opgenomen in de rekeningen van het OCMW met de gegevens van het 

aan de POD MI bezorgde Uniek Jaarverslag. 

- Indien de subsidie geheel of gedeeltelijk verantwoord is onder het luik 
personeelskosten, werden zij gecontroleerd. 

- Indien de subsidie minstens gedeeltelijk verantwoord is, via de financiële 

tussenkomsten toegekend aan de begunstigden, werd een steekproef hiervan 
gecontroleerd.  

- Indien de subsidie minstens gedeeltelijk verantwoord is, via de financiële 

tussenkomsten toegekend aan derden, werd een steekproef hiervan 

gecontroleerd.  

- Indien de subsidie minstens gedeeltelijk verantwoord is, via andere uitgaven, 
werd een steekproef hiervan gecontroleerd.  

 

 controle van het GPMI: deze controle bestaat uit een kwalitatief nazicht van de inhoud 

van het GPMI en van de documenten die erop betrekking hebben.  

 

1. CONTROLE VAN DE AANGIFTE IN HET UNIEK JAARVERSLAG 

 

1.1 Boekhoudkundige vergelijking 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 3927,99.  
 

 
Aangifte Uniek 

Jaarverslag 
OCMW-rekeningen 

Gerechtvaardigde subsidies via de 

personeelskosten 
€ 8 096,90 € 8 096,90 

Gerechtvaardigde subsidies via de financiële 

tussenkomsten toegekend aan de begunstigden 
€ 60,00 € 60,00 

Gerechtvaardigde subsidies via de financiële 

tussenkomsten toegekend aan derden 
€ 515,00 € 515,00 

Gerechtvaardigde subsidies via andere uitgaven € 0,00 € 0,00 

Subsidies overgedragen naar het volgende jaar € 0,00 € 0,00 

Eventuele ontvangsten € 0,00 € 0,00 

Netto (gerechtvaardigde/overgedragen 

subsidies – ontvangsten) 
€ 8 671,90 € 8 671,90 
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1.2 Controle van de personeelskosten 

 

U vindt het detail van deze controle per personeelslid dat tewerkgesteld is bij dit fonds in 

controletabel 9A. 

 

Aangegeven subsidies voor de personeelskosten: € 8096,90 

Goedgekeurde personeelskosten na de controle: € 8096,90 

 

Terug te vorderen verschil: € 0 

 

1.3 Controle van de tenlastenemingen bij de begunstigden:  

 

De enige aangegeven financiële tussenkomst toegekend aan de begunstigde werd 

gecontroleerd. U vindt het detail van deze controle in controletabel 9B. 

 

1.4 Controle van de tenlastenemingen bij derden 

 

De enige aangegeven financiële tussenkomst toegekend aan derden werd gecontroleerd. U 

vindt het detail van deze controle in controletabel 9C. 

 

2. CONTROLE VAN HET GPMI 

 

Alle dossiers met GPMI (12) werden gecontroleerd.  

 

Vier punten werden grondiger bestudeerd:  

- De voorafgaande aanwezigheid van een analyse van de noden en van de troeven van 
de begunstigde (sociale balans).  

- De beschrijving van de doelstellingen en verbintenissen van de belanghebbenden van 
het GPMI (begunstigde - OCMW - derde, indien nodig)  

Deze doelstellingen en verbintenissen moeten logischerwijze leiden tot besluiten van 

de voorafgaande analyse van de noden en troeven en moet in de tijd bepaald zijn. 

Deze voorafgaande analyse van de noden en troeven werd dus eveneens onderzocht. 

- De inhoud van de eventuele bijlages aan het GPMI. 

- De aanwezigheid in een latere fase van evaluaties van het project. Zij moeten de 
stand van zaken overnemen van de in het GPMI vastgelegde doelstellingen. 

De evaluaties van de GPMI studenten moeten eveneens voldoen aan de wettelijke 

verplichtingen in verband met hun statuut (aanvraag studietoelage, werk zoeken 

tijdens de periodes die overeenkomen met de studies, …)  

 

U vindt het detail van deze controle in controletabel 9E. 

 

3. BESLUITEN 

 

3.1 Controle van het Uniek Jaarverslag 

 

Via de controle kon worden vastgesteld dat de door het OCMW voorgelegde uitgaven voor 

het jaar 2017 effectief betoelaagbaar waren. 
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3.2 Controle van het GPMI  

 

De opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd door de Inspectie vindt u in controletabel 

9E. 

 

Gelieve de extra informatie (sociale balans) die werd gevraagd voor de drie GPMI-dossiers 

opgenomen in controletabel 9E aan uw inspecteur te bezorgen binnen de twee maanden die 

volgen op de ontvangst van dit verslag.    

 

De lijst van (twee) dossiers waarvoor verbeteringen worden aangebracht door onze 

diensten is eveneens vermeld in controletabel 9E. 
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