
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

7/02/2018 en 27/02/2018. 

 

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, WTC II, Koning Albert II-laan 30, 1000 Brussel. 
 
 
 
 
 

 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

Turnhout 

Albert Van Dyckstraat 20 

2300 Turnhout 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    
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1. INLEIDING 

 

De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie 

en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders 

sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. 

De controles die door de inspectiedienst in de OCMW’s worden uitgevoerd, passen in deze 

missie en gaan uit van de volgende visie ; 

 Controle op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke 
integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties 

 Advies aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de 

regelgeving 

 Kennis: door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het 
terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid 

inzake maatschappelijke integratie. 

 

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende 

doelstellingen;  

 Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering 

aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW’s.  

 Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW’s op 
boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de 

gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten. 

 Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en 

armoedebestrijding te optimaliseren.  

 Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW’s (belangrijkste 
partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en 

een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

 Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI.  

 Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 
door de Regering werd besloten.  

 

Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen; 

 Respect 

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid  

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Diversiteit  

 Openstaan voor verandering  
De procedure voor de controles wordt toegelicht op de website van de POD MI 

(http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding). 
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2. INSPECTIES 

 

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
2016-2017 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
2016 

Bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

8 Knipperlichten 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

 

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 goede 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 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. 

 

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 

De grote meerderheid van de gecontroleerde dossiers waren zeer goed opgebouwd, 
waarbij de voorwaarden goed worden onderzocht, de KSZ wordt gecontroleerd, de 

sociale verslagen voldoende verhelderend zijn en de wettelijke procedures/termijnen 

worden gerespecteerd. 

 

Het wordt aanbevolen om intern te (her)bekijken welke bewijsstukken er gevraagd 

worden aan de aanvragers van een leefloon om binnen te brengen, of welke documenten 

het OCMW zelf standaard aanvraagt aan andere instellingen (bvb aan Registratie en 

Domeinen). Het is immers zo dat de KSZ momenteel steeds meer informatie omvat die 
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maken dat het OCMW sommige zaken mogelijk niet meer dient te laten binnenbrengen 

door de aanvragers van een leefloon.  

 

Bij herzieningen van een lopend dossier worden er terug een ontvangstbewijs en intake 

opgemaakt. Dit is op zich geen wettelijke verplichting en leidt ergens tot “administratieve 

overdaad”.  

 

Er wordt aanbevolen de sociale verslagen te voorzien van een rubriek huisbezoeken. Bij 

lezing van de onderzochte dossiers werd vastgesteld dat het resultaat van afgelegde 

huisbezoeken niet steeds verschijnt in de sociale verslagen. Uw centrum 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 de sociale verslagen periodiek de datum 

vermelden waarop deze bezoeken werden uitgevoerd en in het kort het resultaat ervan. 

Bij interne controle van de dossiers moet er op toegezien worden dat de huisbezoeken 
inderdaad afgelegd werden, de resultaten opgenomen in het sociaal verslag, of de 

motivatie vermeld waarom er geen huisbezoek wordt afgelegd. 
 

Kennisgevingen van beslissingen betreffende het RMI moeten aangetekend verstuurd 

worden, zowel de weigeringen als de toekenningen. 

 

Indien het OCMW op gemotiveerde wijze gezondheids- of billijkheidsredenen wenst in te 

roepen betreffende de werkbereidheid, dan dient dit zijn weerslag te vinden in de 

kennisgeving naar betrokkene. Momenteel vermeldt het OCMW dit niet expliciet genoeg 

in de beslissingen of in de sociale verslagen. 

 

De twee belangrijkste opmerkingen betreffen de weigeringsbeslissingen en het GPMI. Aan 

deze opmerkingen moet prioritair aandacht besteed worden: 

 

Weigeringsbeslissingen worden momenteel onvoldoende gemotiveerd. Bijvoorbeeld: het 

leefloon werd geweigerd wegens het niet meewerken aan het sociaal onderzoek door 

middel van het niet binnenbrengen van documenten. Het was aangewezen geweest (mocht 

er nog informatie ontbreken om te gronde een beslissing te nemen tot toekenning) om bij 

een weigering de formulering te voorzien dat er nog retroactief kan toegekend worden 

vanaf datum aanvraag vanaf het moment dat het OCMW over alle informatie beschikt die 
nodig is om een toekenning te beslissen. Bovendien zou het beslissing meer gedetailleerd 

moeten bevatten welke documenten dan ontbraken en verwacht werden. 

 

De extra toelage GPMI: er werd vastgesteld dat het OCMW over sociale verslagen 

beschikt die verscheidene levensdomeinen bestrijken. Een formele sociale balans 

ontbreekt echter. 

De Omzendbrief van 12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: “Het is belangrijk dat er 

in de periode voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd wordt 

geïnvesteerd in 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. Middels het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden 

naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie en indien mogelijk ook 

in de richting van een inschakeling in het arbeidsproces.  
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De sociale balans kan er uitzien als een apart document, of als een uitgebreid sociaal 

verslag dat als sociale balans benoemd wordt. Vanzelfsprekend is niet elk sociaal verslag 

een sociale balans. De vorm van het sociaal verslag kan dus gebruikt worden voor de 

sociale balans, maar een sociale balans en een GPMI hangen onlosmakelijk samen. 

Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende 

levensdomeinen, niet enkel tewerkstelling) kan een GPMI opgemaakt worden met 

voldoende persoonlijke toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden.  

De begunstigde moet ook een eigen inbreng hebben en dus bevraagd worden wat hij/zij 

punten vindt die best aangepakt worden. Het gaat dus om tweerichtingsverkeer met 

engagementen voor de begunstigde en voor het OCMW, die beiden concreet genoeg en 

op maat dienen uitgewerkt te worden. 

De grote meerderheid van de gecontroleerde GPMI’s zijn vandaag de dag nog te weinig 

concreet uitgewerkt.  

GPMI Punt 3 onderdeel 1 bij te ondernemen stappen door de gerechtigde en door het 

OCMW is momenteel (gedeeltelijk) overbodig. Wat de RMI-wet inhoudt moet niet 

vermeld worden (bijvoorbeeld tonen van werkbereidheid, uitbetalen van leefloon, ...). 
 

Na de controle werd het OCMW voor een aantal de dossiers extra tijd gegeven om 

sociale balans formeel op te maken en te vertalen naar het meer concrete GPMI. Wat het 

OCMW per mail doorgestuurde voldeed niet volledig aan de verwachtingen. De 

medewerkers van het OCMW werd dan ook aangeraden inspiratie op te doen bij twee 

OCMW’s waar de inspecteur goede praktijken vaststelde.  

 

De prioriteiten vastgelegd in het GPMI vormen de basis voor de evaluaties. Indien nodig 

moet het GPMI aangepast worden, eerder dan mogelijk te snel sancties toe te passen. 

Deze aanpassing van het GPMI kan als bijlage bij het GPMI gevoegd worden.  

Het was positief vast te stellen dat het OCMW momenteel veel aandacht besteed aan 

deze evaluaties. Mits voorafgegaan door een formele sociale balans en een concreet GPMI 

gaan de evaluaties nog waardevoller worden. 

De evaluatiemomenten betreffen een contact tussen maatschappelijk werker en 

begunstigde, waarop geen beslissing of kennisgevingsbrief naar begunstigde moet worden 

verstuurd. Pas als de evaluatie zou uitmonden in een nieuw GPMI, of in een voorstel tot 

schorsing dient dit voor te komen op de Raad of BCSD. 

 

Tenslotte wordt er aanbevolen alle stukken betreffende het GPMI samen te klasseren naar 

de toekomst toe (sociale balans – GPMI- evaluaties).  

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Er werd vastgesteld dat het OCMW de dossiers op een verzorgde manier beheert.  

 

Voor het sociaal onderzoek betreffende een aanvraag premie stookoliefonds (tot welke 

categorie de aanvrager (en eventuele inwonende gezinsleden) behoren) moet het OCMW 

beroep doen op de KSZ-stroom “statuut verwarmingstoelage”. Indien betrokkene en de 

inwonende gezinsleden allen het RVV-statuut hebben dienen er hier bovenop geen andere 

stromen geraadpleegd te worden, met uitzondering van deze van de gezinssamenstelling. 

De wetgeving en omzendbrieven maken duidelijk dat het hebben van het RVV-statuut 

voldoende is om beroep te kunnen doen op dit Fonds. 
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5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Bij de controle van de RMI-dossiers werden enerzijds enkele dezelfde opmerkingen 

geformuleerd zoals bij de vorige controle (bijvoorbeeld omtrent het huisbezoek), en 

anderzijds belangrijke bijkomende opmerkingen betreffende weigeringsbeslissingen en GPMI. 
De controle van het stookoliefonds had een kleine terugvordering tot gevolg, in tegenstelling 

tot de vorige controle waar er geen terugvordering was. 

 

Debriefing 

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van de juriste, twee 

administratief medewerkers van de sociale dienst, een teamleider sociale dienst, en de 

coördinatrice van de stafcel sociale zaken. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het 

OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen. 

Er was tevens ruimte voor het stellen van vragen. Dit betrof onder meer de extra toelage 

verlenging GPMI, het register en de stageperiode voorafgaand aan een mogelijke 

tewerkstelling. 

 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle Periode 
Terugvorderings-

procedure 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de 

sociale dossiers 
2016-2017 Zie bijlage 3 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug- 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

sociale dossiers 

2016-2017 Cf. bijlage nr. 3 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Stookoliefonds 

(verwarmingstoelage) 
2016 €210 

Door onze 

diensten 

Op de volgende 
subsidie die u 

wordt toegekend 
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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 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 – PERIODE 2016-2017 

 

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 deze procedure werd toegepast in de grote meerderheid van de 

gecontroleerde dossiers. 

 

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

50 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 

wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden 

geformuleerd in deel 1 van dit verslag. 

 

De inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in 

Controletabel 3. Graag ontvingen we deze informatie per mail vóór het einde van de 2de 

maand volgend op de verzendingsdatum van dit schrijven. 

 

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 2016 

 

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 

€7.847,42 €7.847,42 €0 

 

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

Dit is de procedure die gevolgd dient te worden voor de aanvraag van verwarmingstoelages:  

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

 Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering; 

 Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot 
de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend et gaat 

na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;  

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

op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;  

 Betaling binnen de 15 dagen.  
Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:  

 factuur of leveringsbon;  

 statuut van de aanvrager;  

 zijn bestaansmiddelen; 

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

 gezinssamenstelling. 
 

Uw centrum heeft 47 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. 

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

vastgesteld dat alle punten nageleefd werden door uw OCMW in de grote meerderheid van 

de gecontroleerde dossiers.   

 

Er werd vastgesteld dat de bewijsstukken aanwezig waren in de grote meerderheid van de 

gecontroleerde dossiers.  

 

3. Conclusies 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd een te veel ontvangen toelage van € 210 vastgesteld. Dit 

bedrag zal door onze administratie teruggevorderd worden op de volgende subsidie die u zal 

worden toegekend.  


