
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag – aangepast  

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

20/04/2016. Dit verslag vervangt het vorige verslag dat u werd overgemaakt op 

23/06/2017. Bij een intern nazicht is gebleken dat de door uw OCMW overgemaakte 

informatie nog niet volledig in het vorig rapport verwerkt werd. 

 

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  

Westerlo 

Verlorenkost 22 bus 1 

2260 Westerlo 

 

 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. CONTROLES 
 

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 
Geen controle 

uitgevoerd. 
Bijlage 1: Controle van de 
medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2011-2014 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
2016 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2011-2014 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
2015 

Bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

2015 
Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2015 
Bijlage 7: Controle van de 

Energiefonds-subsidies 

 

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

brief. 

 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 
 

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren.  

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. 

Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie 

verschaft.  

De 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. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Tijdens de controle werd een goede opvolging van de toelage vastgesteld van zowel de uitgaven als 

de terugvorderingen.  

Wel vragen we uw aandacht voor het aanvragen van de installatiepremies. Deze werden namelijk 

in alle situaties bij de Organieke Wet aangevraagd. Hoewel dit op financieel gebied geen verschil 

maakt raden wij aan om deze steeds in het juiste wettelijke kader te registreren, namelijk de Wet 
van 26/05/2002 betreffende het RMI, de Wet van 02/04/1965 of de Organieke Wet. 
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Tijdens het controleren van de uitgaven werd vastgesteld dat het OCMW geen tussenkomst van de 

POD MI vraagt in de medische kosten voor vluchtelingen, LOI-bewoners en illegalen. In een aantal 

dossiers liep de jaarlijkse kost soms op tot 10.000 euro. We willen u hier graag op attent maken 

dat er een tussenkomst kan gevraagd worden in de medische kosten in het kader van de Wet van 

2 april ’65. Meer informatie hieromtrent vindt u terug in de handleiding die u kan terugvinden op 

de website van de POD MI, www.mi-is.be. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Sociaal onderzoek/sociaal verslag 

 

In de sociale verslagen wordt geen melding gemaakt van eventuele uitgevoerde huisbezoeken en 

uit het dossier kan niet opgemaakt worden welke stromen in de KSZ wanneer werden nagekeken. 

Het KB van 14 maart 2014 betreffende de minimumvoorwaarden van het sociaal onderzoek 

bepaalt dat er bij opening van een dossier en daarna minimum bij de jaarlijkse herziening 

een huisbezoek moet plaatsvinden in het kader van het sociaal onderzoek (artikel4). De 

resultaten hiervan of een verwijzing naar de plaats waar deze terug te vinden zijn dient 

vermeld te worden in het sociaal verslag.  

Ook de raadpleging van de gegevensstromen van de KSZ wordt via dit KB bepaald, u vindt 

in het KB een opsomming van de te raadplegen stromen terug (artikel 9 en artikel 10). De 

inspectie moet op basis van de gegevens in het dossier of in het sociaal verslag kunnen 

vaststellen welke stromen werden geraadpleegd. 

 

Beslissing 

 

Er worden andere voorwaarden dan de wettelijke voorwaarden toegevoegd aan de toekenning van 
het RMI, bijvoorbeeld het betalen van de huur. 

De toekenning van het recht op maatschappelijke integratie kan niet verbonden worden aan 

voorwaarden buiten de wetgeving. Het stelselmatig opnemen in de beslissing dat de 

toekenning RMI onder de vorm van een leefloon gekoppeld is aan het bijvoorbeeld het 

betalen van de huur, volgen van Nederlandse les is strijdig met de wetgeving. Als de 

toekenninsgvoorwaarden voldaan zijn, is er recht op maatschappelijke integratie.  

 

GPMI  

 

Tijdens de controle werden een aantal tekortkomingen vastgesteld in het GPMI van de studenten: 

het GPMI wordt opgemaakt per schooljaar, er zijn geen evaluaties in het dossier aanwezig, in het 

geval van een vakantiejob wordt het RMI stopgezet en de vermelding ‘Dit contract is geldig van 

............................................... tot ........................................................... Als u verhuist naar een andere 

gemeente/stad, eindigt het contract vroegtijdig’ staan nog in het contract. 

Door de  opeenvolgende contracten die vaak betrekking hebben op studiejaren is er een 

hoger risico op periodes die niet gedekt worden door een contract. We bevelen aan om 

het contract de hele duur van de studies te laten dekken en een annex bij het contract op 

te maken bij wijziging van studierichting (art. 11, wet van 26/05/02 – omzendbrief van 

03/08/04). 

In de vroegere regelgeving tot 31/10/2016 was uitvoeren van de kwartaalevaluaties een 

voorwaarde voor verhoogde toelage 10%. Het ontbreken van de kwartaalevaluaties leidt 

tot terugvordering van de verhoogde toelage. 

http://www.mi-is.be/
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Wanneer een gerechtige op MI een vakantiejob uitvoert is het voldoende dat men de 

inkomsten uit de vakantiejob (mits SPI-vrijstelling) verrekend op de periode waarop ze 

betrekking hebben. Het RMI moet niet noodzakelijk stopgezet worden. 

Zolang de begunstigde het statuut van student heeft, blijft het OCMW waar de begunstigde 

gedomicilieerd staat bij aanvang van het RMI bevoegd. Deze alinea dient in het GPMI 

aangepast te worden. 

 

In het kader van de nieuwe GPMI regelgeving invoege vanaf 01/11/2016 werd vastgesteld dat er 

in een dossier met toekenning in november 2016 nog geen GPMI werd opgemaakt.  

De opmaak van een GPMI is verplicht vanaf 1 november 2016 voor toekenningen van het 

RMI onder de vorm van een leefloon in nieuwe dossiers. In deze context wordt als nieuw 

dossier beschouwd: alle dossiers die geen RMI hadden de laatste drie maand voorafgaand 

aan hun toekenning. Voor personen jonger dan 25 is niets verandert en is het GPMI altijd 

verplicht. 

Er is een vrijstelling mogelijk voor de opmaak van een GPMI voor personen ouder dan 25, 

indien er billijkheids- of gezondheidsredenen worden ingeroepen voor de opmaak van het 
GPMI dient dit in het sociaals verslag en/of de motivering van de beslissing vermeld te 

worden. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Er is een goede opvolging van de RMI-subsidies vastgesteld. Ook worden de terugvorderingen 

aangegeven, zij het niet steeds via de correcte methodes: 

- Als terugvorderingen op het leefloon leiden tot effectieve terugbetalingen aan het 

OCMW door betrokkenen of een derde instelling, dan moeten deze bedragen verplicht 

worden doorgegeven aan de POD via het terugvorderingsformulier (formulier D voor RMI-
toelagen en formulier F voor toelagen m.b.t. de Wet van ’65) 

- Bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in 

één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk te worden 

overgemaakt. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks  de ontvangen 

terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken. 

- Compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Bv.: 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. 

- De datum in voege van het formulier D is de datum waarop het geld effectief 

ontvangen wordt door het OCMW. De referteperiode is de periode waarop de ontvangst 

betrekking heeft. 

 

Verder werd er vastgesteld dat uw OCMW de installatiepremies niet via de correcte methode 

aanvraagt. Deze werden namelijk in alle situaties bij de Organieke Wet aangevraagd. Hoewel dit 

op financieel gebied geen verschil maakt raden wij aan om deze steeds in het juiste wettelijke kader 

te registreren, namelijk de Wet van 26/05/2002 betreffende het RMI, de Wet van 02/04/1965 of 

de Organieke Wet. 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een verzorgde 

manier beheert. 
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Een cruciaal bewijsstuk voor een dossier stookoliefonds is het bewijs van het statuut van begunstigde 

(RVV-statuut – laag inkomen – schuldbemiddeling). Dit bewijsstuk voor met name de categorie 1 

(RVV-statuut) ontbrak in het geval van bij de aanvrager inwonende personen.  

Het statuut van de aanvrager én van de inwonende meerderjarige personen is van belang 

omdat dit bepaalt of er recht is op een premie of niet. Het ontbreken van deze 

bewijsstukken bij een dossier heeft bij een volgende controle de terugvordering van de 

toelage mogelijk tot gevolg. Bovendien wordt het verkeerde bewijsstuk door het OCMW 

gebruikt: het is de print van de stroom “statuut verwarmingstoelage” die gebruikt moet 

worden en niet de print van de stroom “verzekerbaarheid”. 

Ook wat betreft het bewijsstuk voor de categorie 2 “laag inkomen” wordt het verkeerde 

bewijsstuk gebruikt: er dient gewerkt te worden met een print van de stroom “inkomen” 

in plaats van een bewijs van overschrijving van bijvoorbeeld een pensioen.  Dit laatste is 

enkel van belang mocht de financiële situatie van op het moment van de aanvraag 

fundamenteel afwijken van de gegevens in de stroom. 

 

Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

 

Er wordt aangeraden om een specifiek artikel  te voorzien voor alle uitgaven en ontvangsten in het 

kader van dit Fonds.   

Gelieve dit te voorzien vanaf 01/01/2018. Momenteel staan alle boekingen verspreid over 

de artikel 6166100 (werkingsuitgaven projectwerking) en 6481000 (financiële 

steunverlening). Dit komt de doorzichtigheid niet ten goede. 

 

Het was positief vast te stellen dat het OCMW een ruim cliënteel tracht te bereiken en dit met 
uiteenlopende activiteiten. Het is echter zo dat er geen door de Raad goedgekeurd intern reglement 

bestaat, wat aanbevolen wordt opdat er uniformiteit in de behandeling van de dossiers/aanvragen 

zou zijn. 

 

Er werden enkele (administratieve) problemen vastgesteld bij de controle van dit Fonds, vooral te 

maken met bewijskracht: 

- Betaling en bewijs deelname aan activiteit: als het OCMW rechtstreeks betaalt aan de 

organiserende instantie, dan is een factuur van deze instantie noodzakelijk.  

Afwezigheid van een factuur is in dit geval reden tot terugvordering. Als het OCMW 

rechtstreeks aan de cliënt betaalt, dan dient deze het bewijs te leveren dat hij/zij de activiteit 

verrichtte door of zelf een betaalbewijs aan het OCMW te overhandigen en/of een bewijs 

van de instantie dat betrokkene de activiteit verrichtte (bv. bewijs betalen lidgeld 

jeugdbeweging ; bewijs inschrijving sportclub). Een  folder met de prijzen of een vraag tot 

overschrijving van een bedrag zijn géén geldige bewijzen indien het OCMW de cliënt betaalt 

in plaats van de organiserende instantie; 

- Onkostennota’s van bijvoorbeeld drank moeten voorzien zijn van factuur/betaalticket. 

-          De aanduiding van de doelgroep is niet duidelijk voor alle gecontroleerde facturen. 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

Wat betreft de personeelskosten (artikel 4) is het zo dat naast de brutoloonkosten, patronale 

bijdrages en bedragen werkgever maaltijdcheques ook verzekeringskosten en verplaatsingskosten 

bijgeteld mogen worden om de totale personeelskost van de perso(o)n(en) ingediend via het uniek 

verslag te verantwoorden. Momenteel staat er voor 2015 nog een klein saldo open van een bedrag 
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dat het OCMW teveel ontving. De bevoegde dienst van de POD wordt gevraagd het nodige doen 

dit bedrag te recupereren/in te houden op een volgende toelage. 

 

Wat betreft artikel 6 (onbetaalde rekeningen) stelde het OCMW al de dossiers terugvorderbaar, 

waardoor er geen toelage ontvangen werd.  

De bedoeling van dit Fonds is mensen te helpen uit de schuldenlast te geraken. Het 

terugvorderbaar stellen van toegekende bedragen in het kader van dit Fonds wordt dan ook 

ten zeerste afgeraden. 

Het wordt aanbevolen dat het OCMW de werkwijze hieromtrent herbekijkt opdat de 

doelstelling van dit Fonds beter kan gerealiseerd worden.  

 

Zo kan er ook gewerkt worden met het luik preventie, waar het OCMW voor 2015 ook geen 

toelagen voor aanvroeg.  

De opleidingskosten of de kosten in verband met informatiesessies, bestemd voor de 

begunstigden, kunnen bijvoorbeeld worden ingevoerd op dit gedeelte van de toelage. 

Hetzelfde geldt voor de kosten in verband met de steun voor een betere isolatie van 
woningen, maar ook voor de installatie van budgetmeters, … Voor meer informatie omtrent 

preventieve maatregelen in het kader van het Gas- en Energiefonds verwijzen we u naar de 

omzendbrief van 13/04/2010. 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Opmerkingen uit eerdere rapporten werden opgevolgd; de bovenstaande opmerkingen 

werden nog niet eerder aangehaald in de voorgaande inspectierapporten. 

Debriefing 

De debriefing vond plaats op 20 april 2017 in aanwezigheid van de 3 inspecteurs die de 

controles uitvoerden, de secretaris, de financieel beheerder en coördinator van de sociale 

dienst. Bovenstaande opmerkingen werden besproken, er werd eveneens een korte 

toelichting gegeven rond de wijziging in de regelgeving betreffende het GPMI. De voorlopige 

resultaten werden naar het OCMW verzonden ter nazicht. Het OCMW stuurde zijn feedback 

door via e-mail op 05/05/2017. 

 

 

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 2011-2014 Zie bijlage 2 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige 

controle 
2011-2014 Zie bijlage 4 
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Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvordering

s-periode 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2011-2014 € 71,60 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2011-2014 € 48,09 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en 

Sportieve Ontplooiing 

2015 € 890,10 
Door onze dienst 

Budget 

Via een 

vordering tot 

terugbetaling die 

u zal ontvangen 

 
 

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 2011-2014 
 

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 € 71,60. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2A. 

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 
 

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

verschillen aan het licht gebracht.  

 

 

2. Conclusies 
 

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van:  

€ 71,60 (zie de controletabellen 2A). 

Dit bedrag zal worden teruggevorderd op een van de volgende subsidies die u zal worden 

toegekend.  

 

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
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BIJLAGE 3: CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET BETREKKING TOT DE WET VAN 26/05/2002 

INZAKE HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB 

VAN 11/07/2002 – JAAR 2016 
 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

 de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet 

van 26/05/2002; 

 en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van 
individuele dossiers. 

 

 

1. Algemene analyse van de procedure  
 

Dit is de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet: 

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

 Afleveren van een ontvangstbewijs;  

 Opstellen van een aanvraagformulier;  

 Aanwezigheid van bewijsstukken;  

 Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van 
de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;  

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op 

de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen. 

 

De inspecteur stelt vast dat de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met 

betrekking tot de volgende elementen: 

 de beslissingen 

 het sociaal onderzoek 

 het GPMI 

 

 

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 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 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 2011-2014 
 

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)  

 

Door een intern probleem bij de POD MI kon er niet met de cijfers gewerkt worden voor 

het boekjaar 2011. Enkel de geactualiseerde lijsten per begunstigde zij  beschikbaar, de 

jaaroverzichten waren op het moment van de controle niet beschikbaar. Daarom werden voor 
het jaar 2011 de dossiers individueel gecontroleerd. Voor de periode 2012-2014 werd met de 

jaartotalen gewerkt. 

 

A. Cijfers volgens de POD MI 
 

POD MI 

2012 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) (101) € 275.209,73 € 7.946,24 

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 33.518,38 € 0,00 

Project individuele integratie (70%)(104) € 0,00 € 0,00 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 34.147,77 € 0,00 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) € 9.427,62 € 0,00 

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 0,00 € 0,00 

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 0,00 € 0,00 

Regularisaties in 2012 mbt tot voorgaande jaren -€ 655,72 € 5.119,21 

Regularisaties in 2013 - 2016 mbt 2012 € 9.104,08 € 0,00 

      

2013     

Leefloon (50% - 65%) (101) € 275.697,89 € 25.053,77 

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 28.673,57 € 0,00 

Project individuele integratie (70%)(104) € 0,00 € 0,00 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 44.856,20 € 2.294,96 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) -€ 801,34 € 0,00 

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 0,00 € 0,00 

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 0,00 € 0,00 

Regularisaties in 2013 mbt tot voorgaande jaren -€ 7.044,55 € 0,00 

Regularisaties in 2014 - 2016 mbt 2013 € 5.465,09 € 7.748,33 

      

2014     

Leefloon (50% - 65%) (101) € 230.936,26 € 20.150,50 

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 54.219,05 € 0,00 
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Project individuele integratie (70%)(104) € 0,00 € 0,00 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 44.504,12 € 493,65 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) € 0,00 € 0,00 

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 0,00 € 0,00 

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 0,00 € 0,00 

Regularisaties in 2014 mbt tot voorgaande jaren -€ 4.601,07 -€ 7.748,33 

Regularisaties in 2015 - 2016 mbt 2014 € 7.364,75 € 0,00 

      

TOTAAL € 1.040.021,83 € 61.058,33 

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

periode:  

1040021,83 – 61058,33 = € 978963,50 

 

B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

OCMW 

2012 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) (101) € 281.471,49 € 14.844,21 

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 33.480,87 € 0,00 

Project individuele integratie (70%)(104) € 0,00 € 0,00 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 40.445,56 € 0,00 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) € 9.427,62 € 0,00 

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 0,00 € 0,00 

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 0,00 € 0,00 

2013     

Leefloon (50% - 65%) (101) € 274.616,04 € 18.536,23 

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 28.801,20 € 0,00 

Project individuele integratie (70%)(104) € 0,00 € 0,00 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 41.683,97 € 0,00 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) € 2.404,02 € 0,00 

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 7.500,52 € 0,00 

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 0,00 € 0,00 

2014     

Leefloon (50% - 65%) (101) € 238.687,94 € 21.400,78 

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 54.184,25 € 0,00 

Project individuele integratie (70%)(104) € 0,00 € 0,00 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 41.740,11 € 817,36 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) € 0,00 € 0,00 

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 9.808,38 € 0,00 

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 0,00 € 0,00 

TOTAAL € 1.064.251,97 € 55.598,58 

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

1064251,97 – 55598,58 = € 1008653,39 
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C. Vergelijking van de totalen 
  

Periode 2012-2014 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR) € 978.963,50 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR) € 1.008.653,39 

Verschil (in EUR) -€ 29.689,89 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %) -3,03% 

Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 50% (in EUR) € 14844 

 
Het verschil is groter dan 1% in het nadeel van het OCMW. Tijdens de controle werd naar 
een verklaring voor dit verschil gezocht. 

Twee mogelijke oorzaken voor dit verschil werden vastgesteld: 

1/ Het OCMW geeft de terugvorderingsrechten door in plaats van de effectief geïnde 

terugvorderingen. Dit was in het verleden een beleidskeuze van het OCMW. We verrekenen 

de verschillen niet tijdens de controle. Hierdoor is het totaal van de terugvorderingen in het 

cijfer van de POD MI hoger dan dat van het OCMW. Dit is een mogelijke verklaring voor de 

lagere netto-uitgaven van de POD MI.  

2/ De toelage voor de toegekende installatiepremies in het kader van het RMI wordt door het 

OCMW voor alle begunstigden onterecht aangevraagd via de Organieke Wet. Hierdoor is er 

bij de POD MI geen uitgave voor deze bedragen en bij het OCMW is er wel een uitgave. Dit 

is eveneens een mogelijke verklaring voor de lagere netto-uitgaven van de POD MI. 

Op basis van deze vaststellingen kunnen we besluiten dat het verschil in de netto-uitgaven 

geen betrekking heeft op een eventueel te weinig ontvangen toelage maar eerder op een fout 

in het doorgeven van de terugvorderingen en een fout in het aanvragen van de toelage. 

Indien u toch dossiers ontdekt waarvoor er te weinig toelage werd aangevraagd en er nog 

recht is, kan u deze nog doorgeven. 

 

 

2. Controle van een steekproef van dossiers 
 

Alle dossiers van de periode 2011 werden geanalyseerd. 

 

Analyse van de uitgaven 
 

De controle van uw stukken bracht het volgende aan het licht:  

 een eventueel te weinig ontvangen toelage.  

 

De eventueel te weinig ontvangen toelagen vindt u in controletabel 4B. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

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. 
 

Een te veel ontvangen toelage van € 48,09 zal bijgevolg door onze diensten worden 

teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend. 
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3. Conclusies  
 

Voor de gecontroleerde periode 2011-2014, 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 € 48,09 

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. 

 

  

mailto:vraag@mi-is.be
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BIJLAGE 5: CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2015 
 

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 

€60.898,18 €60.898,18 €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 361 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, behalve wat betreft de bewijsstukken 

nodig om de categorie aan te tonen. 

 

3. Conclusies 
 

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

verwarmingstoelage verschuldigd waren aan uw centrum.   
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BIJLAGE 6: CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VOOR DE BEVORDERING 

VAN PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING VAN DE GEBRUIKERS VAN DE DIENSTVERLENING VAN 

DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK, EN OP DE SPECIFIEKE MAATREGEL VOOR 

KINDERARMOEDE – JAAR 2015 
 

De inspectie wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 Algemene analyse van het gebruik van het fonds;  

 Boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in OCMW-boekhouding 

vergeleken worden met de subsidies toegekend door de POD MI  

 De controle van alle dossiers of van een steekproef op de bewijsstukken voor alle 
soorten activiteiten.  

 

 

1. Algemene analyse van het gebruik van het fonds 
 

 Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: € 5.255 + € 3.503 

(kinderarmoede). Deze bedragen werden volledig gebruikt. 

 Er is geen door de Raad goedgekeurd intern reglement  

 uw OCMW gebruikt het Fonds om tegemoet te komen in heel gevarieerde activiteiten. 

 

 

2. Boekhoudkundige controle 
 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

JAREN 

EFFECTIEVE 

UITGAVEN 

OCMW 

EFFECTIEVE 

TERUGVORDERINGEN 

OCMW 

SUBSIDIES 

AANVAARD 

DOOR DE 

CEL DSO VAN 

DE POD MI 

SUBSIDIES 

AANVAARD NA 

INSPECTIE 

BOEKHOUDING 

2015 

€5410.60 + 

€3.514,42 

= €8.925,02 

€0 

€5.255 + 

€3.503 = 

€8.758 

€8.758 

 

 

3. Controle van de bewijsstukken 
 
Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

10 effectieve betalingen en facturen werden aanvankelijk gecontroleerd (op basis van 

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

bewijsstukken).  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 6A. 

Motivering weigering van de activiteiten: Geen factuur of betaalbewijs voorgelegd tijdens inspectie of 

nagestuurd. 

 

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

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

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 6B. 
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Motivering weigering van de activiteiten: Geen factuur of betaalbewijs voorgelegd tijdens 

inspectie of nagestuurd. 

 

 

4. Conclusies 
 

Voor het gecontroleerde jaar heeft uw OCMW een te veel ontvangen toelage ontvangen van 

224,00 + 666,10 = € 890,10.  

Voor dit bedrag zal u binnenkort een vordering tot terugbetaling ontvangen van onze dienst 

“Budget”.  
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BIJLAGE 7: CONTROLE VAN DE TOELAGES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 4 

SEPTEMBER 2002 BETREFFENDE HET SOCIALE FONDS GAS- EN ELEKTRICITEIT – JAAR 2015 
 

De controle wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

Controle van de personeelskosten 

Boekhoudkundige controle inzake betaling van facturen of preventieve maatregelen; hierbij 

wordt de boekhouding van het OCMW vergeleken met de subsidies die toegekend 
werden door de POD MI 

Controle op de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een 

steekproef van dossiers.  

 

 

1. Controle van de personeelskosten: Art 4 
 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 47.552,09  om de 

personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 1 voltijds 

equivalenten (VTE) te dekken.  
Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 1 VTE ingevoerd.  

 

Personeelskostentabel 

In controletabel 7A vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze controle per personeelslid 

toegewezen aan dit fonds.  

 

Financieel resultaat van de personeelskosten  

Ontvangen subsidies voor de personeelskosten: € 47.552,09   

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 47.362,41 

Terug te vorderen verschil: € 189,58 

 

 

2. Controle van de tegemoetkomingen voor de betaling van onbetaalde facturen en 
van de maatregelen in het kader van een preventief energiebeleid 
 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 5.930,66 om de 

aanzuiveringen van de onbetaalde facturen (of facturen met betalingsmoeilijkheden) en de 
preventieve energieacties te dekken.  

 

Vergelijking van de boekhoudkundige gegevens vermeld in de OCMW-rekeningen met de 
gegevens van het uniek verslag dat overgemaakt werd aan de POD MI. 
 

 Verklaring Uniek verslag (in €) OCMW-rekeningen (in €) 

Uitgaven 1.030,12 1.030,12 

Terugvorderingen 1.030,12 1.030,12 

Netto (uitgaven-

terugvorderingen) 
0 0 

  
Art 6, uitgekeerd bedrag: €5.930,66 

Netto-uitgaven aangegeven in het Uniek Verslag: €0 

Netto-uitgaven goedgekeurd na de controle: €0 

Saldo dat reeds gezuiverd werd via het uniek verslag: €5.930,66 
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Terug te vorderen saldo: €0 

 

 

3. Conclusies 
 

Dankzij de controle kon er worden vastgesteld dat de uitgaven die door het OCMW werden 

voorgesteld voor het gecontroleerde jaar inderdaad in aanmerking kwamen – de toegekende 

subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake. Voor € 189,58 werd er door 

de diensten van de POD MI in het verleden reeds een rechtzetting gedaan. 

 


