
 

Betreft: 

 

Geïntegreerd inspectieverslag 

 

 

Geachte Voorzitter,  

 

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 24 en 25 

maart 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  

WATERMAAL-BOSVOORDE 

Ottevangerstraat 69 

1170 WATERMAAL-BOSVOORDE 

 

 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/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” 
 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
Jaar 2011-2012 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 

“geen controle 

uitgevoerd” 
 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
Jaar 2011-2012 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
Jaar 2013 

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” 
 

 

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 bewijsstukken die per mail aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een 

correcte manier te kunnen voorbereiden waren van een goede kwaliteit zodat de controle 

vlot verliep. 

 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per 

gecontroleerde materie. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

Voor de gecontroleerde periode werd er vastgesteld dat de toelagen goed werden 

opgevolgd. De dossiers werden met uitzondering van drie dossiers correct betoelaagd: 

Bij twee dossiers voor het jaar 2011 en één dossier voor 2012 werd vastgesteld dat deze 

voor een bepaalde periode niet werden betoelaagd door de POD MI. Alle terugvorderingen 

werden aangegeven en verwerkt bij de POD MI. De subsidies die overeen stemmen met de 

eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie  controletabellen B en E ), zouden u nog 
kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijnen voor de verzending van de 

formulieren (45 dagen) en van de D-formulieren (12 maanden) aanvankelijk werden 

nageleefd. 
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Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

In netto-uitgaven werd een verschil vastgesteld van 0,75% in het nadeel van het OCMW. 

Dit kan wijzen op een eventueel te weinig ontvangen toelage of verkeerde boekingen. Het is 

steeds aan te bevelen de maandstaten met uitbetaalde toelagen te vergelijken met de 

uitkeringen door het OCMW. Volgens het OCMW werden alle dossiers correct 

betoelaagd.  

Alle terugvorderingen werden afgepunt waarbij werd vastgesteld dat voor een totaal bedrag 

van 1.286,91€ in toelage niet werd aangegeven bij de POD MI. Dit bedrag zal ingehouden 

worden een volgende maandstaat. Er werd eveneens vastgesteld dat voor een aantal 

terugvorderingen te veel werd aangegeven bij de POD MI en dit voor een bedrag van 

33.299,25€ (in toelage aan 50% 16.649,63€). Het OCMW zal deze dossiers regulariseren bij 

de POD MI. Wij vestigen er de aandacht op dat enkel de ontvangsten dienen aangegeven te 

worden bij de POD MI en niet de vastgestelde rechten. 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

De gecontroleerde dossiers werden correct betoelaagd door de POD MI. Bemerking : 

personen wonende in een appartementsgebouw ontvangen slechts op het einde van het jaar 

een afrekening van de verhuurder (syndicus) van de geleverde stookolie (bestaande uit 

verschillende leveringen in dat jaar), waardoor de aanvraag niet meer binnen de 60 dagen 

valt na de leveringsdatum. Opmerking : er wordt geen register bijgehouden; bij bepaalde 

dossiers werd geen aanvraag door de cliënt zelf gevonden in het dossier (bv cliënt kan zich 

moeilijk verplaatsen). De syndicus stuurt een afrekening van de geleverde mazoutkosten 

met namenlijst direct naar het OCMW. Een door de cliënt ondertekende aanvraag 

(register/ontvangstbewijs) dient deel uit te maken van het stookoliedossier.  

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

Wet65 Financiële steun en kinderbijslag : bij de vorige controle uitgevoerd op 15 april 2013 

over het jaar 2010 diende er geen terugvordering te gebeuren door de POD MI. Enkele 

dossiers werden niet betoelaagd. Bij de huidige controle werd er ook vastgesteld dat in een 

beperkt aantal dossiers geen toelagen werd ontvangen. 
 

RMI Boekhouding : bij de vorige controle uitgevoerd op 15 april 2013 over het jaar 2010 

diende er geen terugvordering te gebeuren door de POD MI. Er werd een verschil in netto-

uitgaven vastgesteld van 0,48% in het nadeel van de POD MI.  Bij de huidige controle is de 

voornaamste vaststelling dat er een aantal terugvorderingen ten onrechte werden 

doorgegeven. 

 

Stookoliefonds : bij de vorige controle over de periode 2009 werd er vastgesteld dat de 

toegekende toelagen rechtmatig aan het OCMW werden toegekend. 

Het belangrijkste aandachtspunt van de huidige controle is de vaststelling dat het register 

voor de registratie van de aanvragen ontbreekt. 
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Debriefing 

 

Na beëindiging van de verschillende controles werden deze samen met  de 

verantwoordelijke medewerkers één voor één besproken.  Alle gedane vaststellingen en 

opmerkingen werden overlopen en besproken.   

 

Tijdens de bespreking werd door de inspecteur eveneens uitleg gegeven over : 

De knipperlichten die aan de OCMW’s. worden overgemaakt. 
 

6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle Periode 
Terugvorderings-

procedure 

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

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige 

controle 
2011-2012 Zie bijlage 4 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 2013 nvt 

 
 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

boekhoudkundige controle 

Jaren 2011-

2012 
1.286,91€ 

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

APRIL 1965 – PERIODE VAN 2011 T/M 2012 
 

Deze controle maakt een boekhoudkundige vergelijking van de uitgaven en terugvorderingen 

van de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt. 

De verschillen tussen de daadwerkelijke betalingen en de toegekende subsidies worden zo 

opgespoord.  
 

 

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

Analyse van de uitgaven 
 

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

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

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

Alle terugvorderingen werden aangegeven en verwerkt bij de POD MI. 

 

2. Conclusies 
 

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

controletabellen B en E ), zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de 

termijnen voor de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D-

formulieren (12 maanden) aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 

van de wet van 2 april 1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die 

de terugbetaling van deze steun mogelijk maken (art. 5 en 11§2 van de wet van 2 april 1965). 

Om na te gaan of u nog recht heeft op de inning van de eventueel te weinig ontvangen 

toelagen, kunt u contact opnemen met onze frontoffice (vraag@mi-is.be of tel 02/508.85.85) 
om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over de foutieve codes. 

Deze lijst zal via e-mail verstuurd worden. Ook kan onze frontoffice u uitleggen welke 

procedures best gevolgd worden.  

 

mailto:vraag@mi-is.be


  7 

  
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 – 2012 
 

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 
 

  
Ontvangsten 

 
Uitgaven 

  

       

  

-67,56 

 

-474,37 2011/2008 
 

  

-454,91 

 

-9376,95 2011/2009 
 

    

14646,91 2011/2009 
 

    

-7099,64 2011/2010 
 

    

-5236,94 2011/2010 
 

    

987,09 2011/2010 
 

    

-1467,06 2011/2010 
 

    

-3059,98 2012/2010 
 

 

2012/2009 -1022,27 

 

-5778 2012/2009 
 

       

       2011 

        

 

74472,27 

 

1.545.689,27 

  

  

24520,16 

 

129.516,33 pers nt ingeschr rr 
 

  

454,91- 

 

4.047,25 verhoogd bm 
 

    

434.530,85 student 
 

    

1.050,00 onderhoudsgeld 
 

       

       

       2012 

      

  

92268,39 

 

1.676.245,97 

  

  

11.756,72 

 

173.072,19 pers nt ingeschr rr 
 

    

856,79 dakloze 
 

    

13.701,12 verhoogd bm 
 

    

400.959,58 student 
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500,01 onderhoudsgeld 
 

       

 

2013/2012 7569,58 

 

9.880,33 2013/2012 
 

 

20013/2012 1105,34 

 

3.641,99 2013/2012 
 

 

2013/2011 5491,76 

 

-441,67 2013/2012 
 

 

2013/2011 1610,76 

 

-1.047,48 2013/2012 
 

 

2014/2012 2481,65 

 

20.405,71 2013/2012 
 

 

2014/2012 805,59 

 

-275,01 2013/2012 
 

 

2014/2011 521,93 

 

6.199,22 2013/2011 
 

 

2014/2011 1266,8 

 

1.034,84 2013/2011 
 

    

10.554,86 2013/2011 
 

 

* te veel 

doorgegeven 

ontvangsten -33299,25 

 

-3.513,00 2014/2012 
 

 

*niet 

verwerkte 

ontvangsten 2454,74 

 

-182,47 2014/2012 
 

    

-3.184,38 2014/2012 
 

    

-624,36 2014/2012 
 

    

9.002,39 2014/2011 
 

       Totaal: 

 

191.481,70 

 

4.414.761,39 
 

4.223.279,69 

 

 

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

gecontroleerde periode: 4.414.761,39 – 191.481,70 = 4.223.279,69€ 

 

B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

  
Ontvangsten 

 
Uitgaven 

  

 

2007/2011 500 

 

14619,93 2011/2010 
 

 

2008/2011 375 

 

2682,87 2011/2010 
 

 

2008/2011 1549,61 

 

1811,71 2011/2010 
 

 

2009/2011 2450,5 

 

4665,38 2012/2009 
 

 

2009/2011 1101,43 

 

3070,86 2012/2009 
 

 

2009/2011 286,56 

 

711,56 2012/2009 
 

 

2010/2011 20487,47 

 

15072,18 2012/2011 
 

 

2010/2011 2436,62 

 

7032,55 2012/2011 
 

 

2010/2011 6961,52 

 

3048,92 2012/2011 
 

 

2012/2007 650 

    

 

2012/2008 422,64 

    

 

2012/2009 1655,32 

    

 

2012/2010 4194,75 
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2012/2010 1243,34 

    

 

2012/2011 5766,86 

    

  

1181,55 

    

       

       2011 

   

 

  

  

70180,06 

 

1554365,46 

  

  

6860,77 

 

454156,71 

  

  

182,33 

 

140310,37 

  

       2012 

      

  

99502,01 

 

1667092,43 
  

  

10804,15 

 

435458,45 
  

  

1048,74 

 

190770,90 
  

       Totaal : 

 

239.841,23 

 

4.494.870,28 
 

4.255.029,05 

 

 

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

4.494.870,28 – 239.841,23 = 4.255.029,05€. 

 

C. Vergelijking van de totalen 
  

  
UITGAVEN ONTVANGSTEN Netto uitgaven POD 4.223.279,69 

Cijfer POD 
 

4.414.761,39 191.481,70 Netto uitgaven OCMW 4.255.029,05 

Cijfer OCMW 
 

4.494.870,28 239.841,23 verschil netto uitgaven -31.749,36 

Verschil 
 

-80.108,89 -48.359,53 verschil netto uitgaven in % -0,75% 

Verschil uitgedrukt in % 
 

-1,81% -25,26% verschil in toelage 50% -15874,68 

 

 

 

In netto-uitgaven werd een verschil vastgesteld van 0,75% zijnde 15874,68 euro in toelage 

aan 50% in het nadeel van het OCMW. Dit kan duiden op een eventueel te weinig ontvangen 

toelage, of verkeerde boekingen. Op de cijfers van de POD MI werden twee correcties 

uitgevoerd ( zie hieronder). 

 

Alle terugvorderingen werden afgepunt : 

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelage per begunstigde in 

controletabel 4C. De te veel ontvangen toelage zijnde niet verwerkte terugvorderingen voor 

een bedrag van 1.286,91€ in toelage zal bijgevolg door onze diensten worden 

teruggevorderd op een volgende maandstaat. 

 

Het OCMW heeft voor een aantal dossiers “het recht” van de terugvordering aangegeven 

bij de POD MI in plaats van het effectief geïnde bedrag. Dit voor een totaal bedrag van 
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33.299,25 euro. Deze dossiers zullen door het OCMW geregulariseerd worden bij de POD 

MI in het jaar 2015. 

 

 

2. Conclusies  
 

Voor de gecontroleerde periode 2011-2012, bekwam de inspectie de volgende resultaten: 

 

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen.  

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat 

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

bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002) 

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit 

recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze frontoffice vraag@mi-is.be of tel. 

02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg 

over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.  

 

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van 

1.286,91€ 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. 

 

Een uiteindelijk bedrag van 1.286,91€ ( 0 uitgaven + 1.286,91€ terugvorderingen) zal worden 

afgehouden op een volgende maandstaat.  

 
Het OCMW heeft voor een aantal dossiers “het recht” van de terugvordering aangegeven 

bij de POD MI in plaats van het effectief geïnde bedrag. Dit voor een totaal bedrag van 

33.299,25 euro. Deze dossiers zullen door het OCMW geregulariseerd worden bij de POD 

MI in het jaar 2015. 

mailto:vraag@mi-is.be
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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 

2.598,68€ 2.598,68€ 0€ 

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 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 84 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef 

van 10 van deze aanvragen 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 geen register met de aanvragen wordt bijgehouden.  

 

 

3. Conclusies 
 

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

verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.  

 


