
 

 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 

en 29 mei, 6, 13, 14, 27 juni en 2 juli 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 Wezembeek-

Oppem  

Jozef De Keyzerstraat 15 

1970 Wezembeek-Oppem 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   8 (+ controleroosters) 
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mailto:mi.inspect_office@mi-is.be


2 
 

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 
2013-2014 

Bijlage 1: controle van de medische 

bewijsstukken 

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 

2017 
Bijlage 3: controle van de sociale 

dossiers, Wet van 26/05/2002 

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) 2016 
Bijlage 5: controle van het 

stookoliefonds 

6 
Fonds voor Participatie en Sociale 

Activering 
2016 

Bijlage 6: controle van de subsidies  

Fonds Participatie en Sociale 

Activering 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2016 

Bijlage 7: controle van de 

Energiefonds-subsidies, Wet 

04/09/2002 

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 

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 voorbereiding van de boekhoudkundige controles (Wet 65 en RMI) was van goede 

kwaliteit. 

 

Voor andere controles, in het bijzonder deze van de fondsen (uitgezonderd het 

Stookoliefonds), de medische kosten en de knipperlichten, was de voorbereiding voor 

verbetering vatbaar, waardoor de inspectie meer tijd in beslag nam dan nodig. Voor de 

medische kosten, bijvoorbeeld, lagen de facturen niet in de juiste volgorde klaar en werden 

deze niet uitgezocht zoals in de richtlijnen omschreven. Voor de fondsen bevatte de 

klaargelegde bundel  enerzijds teveel informatie (in verband met niet tot de selectie 

behorende dossiers), terwijl essentiële stukken ontbraken.  

 

Reeds bij vorige inspecties (2013, 2015) werden opmerkingen omtrent de voorbereiding 

geformuleerd. Het valt dan ook te betreuren dat hierin geen vooruitgang werd geboekt.   

 

Voor toekomstige controles vraagt de Inspectie nogmaals met aandrang de in de 

afspraakbrief opgenomen instructies strikt op te volgen, en dus alle gevraagde documenten 

meteen klaar te leggen en dit enkel voor de geselecteerde dossiers.  
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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.  

De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te 

worden. 

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

 

Sociale verslaggeving / sociaal onderzoek 

De sociale verslagen zijn vaak te weinig verhelderend of te weinig concreet omtrent de 

behoeftigheid van betrokkene en zijn opgesteld in te algemene termen. De sociale en 

financiële omstandigheden van betrokkenen komen niet voldoende uit de verf. Zo viel bij 

een dossier van een illegaal op het grondgebied verblijvende persoon niet uit het sociaal 

verslag op te maken hoe deze persoon overleefde. Bij in het LOI verblijvende personen 

zijn de sociale dossiers onvoldoende de weerslag van de in het dossier aanwezige 

informatie; zo vermeldden de verslagen in enkele dossiers niet dat betrokkene een 

arbeidsvergunning had en, in één dossier, ook effectief werkte. Deze persoon bleek 

bovendien niet aangesloten bij een ziekenfonds, hoewel hij verzekerbaar was.  

Uitgenomen één dossier bevatten de sociale verslagen geen informatie over afgelegde 

huisbezoeken.  

In een enkel geval bleek het sociaal verslag niet ondertekend.  

 

De Inspecteur herinnert eraan dat voor elk dossier - door de maatschappelijke assistent 

ondertekende - sociale verslagen dienen teruggevonden te worden die de behoeftigheid 

van betrokkene aantonen. 

De verslagen dienen een duidelijke situatieschets te bevatten, met vermelding van de 

gezins- en verblijfsituatie, de sociale situatie, de bestaansmiddelen, de verzekerbaarheid en 

het legaal statuut, zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voren komt en de 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn een geïnformeerde beslissing kan nemen.  

Huisbezoeken, hoewel niet verplicht in het kader van de ten laste name van medische 

kosten, zijn ten zeerste aanbevolen, met name bij opening van het sociaal dossier, daarna 

telkens wanneer het OCMW het nodig acht maar tenminste eenmaal per jaar. Het is ook 

aan te raden de uitvoering hiervan op te nemen in het sociaal verslag. 
Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de 

tewerkstellingssituatie systematisch opgevolgd te worden, met behulp van de KSZ, en 

dient dit ook zijn weerslag te vinden in de sociale verslaggeving. In het geval van 

tewerkstelling dienen de nodige stappen gezet te worden om betrokkene te doen 

aansluiten bij een ziekenfonds, ook voor personen verblijvend in het LOI. In één dossier, 

waarin betrokkene effectief werkte doch niet aangesloten bleek, werd de verhoogde 

tegemoetkoming op de in de steekproef voorkomende facturen van na een bepaalde 

datum, ingehouden.  

Een sociaal verslag wordt minstens éénmaal per jaar opgemaakt en telkens wanneer de 

situatie van de cliënt wijzigt.  

De Inspectie nodigt het OCMW uit de Omzendbrief van 25 maart 2010 betreffende het 

sociaal onderzoek vereist voor de terugbetaling van de medische kosten alsook deze van 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/het-sociaal-onderzoek-vereist-door-de-terugbetaling-van-de-medische-kosten-het-kader-van
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek
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14 maart 2014 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek, waarin 

een specifieke sectie gewijd is aan het sociaal onderzoek voorafgaand aan de 

tenlasteneming van medische kosten, opnieuw ter hand te nemen. 
 

In één dossier, waarin de sociale verslaggeving manifest ontoereikend was, worden alle tot 

de steekproef behorende kosten teruggevorderd. 

 

Kennisgeving 

Dossiers van in het LOI verblijvende personen bevatten geen kennisgevingen. De 

beslissingen die in deze dossiers werden genomen bepaalden geen duurtijd.   

 

De Inspectie wijst erop dat voor alle dossiers waarvoor het OCMW medische kosten ten 

laste neemt (ook via Mediprima) er een (kennisgeving van de) beslissing aanwezig dient te 

zijn in het dossier. De beslissingen moeten een duurtijd hebben en kunnen niet voor 

onbepaalde duur getroffen worden. De kennisgeving van de beslissingen betreffende het 

ten laste nemen van medische kosten of het afleveren van een medische kaart in het kader 

van Mediprima moet evenzeer steeds een geldigheidstermijn hebben. In beide gevallen kan 

deze termijn geenszins een jaar overschrijden.  

 

Kennisgevingen (in niet-LOI dossiers) bevatten enkele onjuiste of overbodige (mogelijks 

verwarrende) vermeldingen.  

 

Terugbetalingsregels ziekteverzekering en wet 02/04/1965 

Het OCMW vraagt vaak alle zaken terug die vermeld worden op de facturen, in weerwil 

van de terugbetalingsregels. Het betreft met name verstrekkingen die niet gedekt worden 

door een vergoedbaar RIZIV-nomenclatuurnummer, ereloonsupplementen, niet 

vergoedbare ziekenhuiskosten (afleveringsmarges implantaten, niet vergoedbare 

medicijnen, …). Er wordt aanbevolen het informatiedocument medische bewijsstukken 

opnieuw grondig door te nemen. 

 

Voor sommige verstrekkingen was geen getuigschrift van verstrekte hulp aanwezig of kon 

geen nomenclatuurnummer worden aangetroffen. Ook deze tekortkomingen hebben 

terugvordering van de bewuste kosten tot gevolg.  
 

Als het OCMW een persoon niet laat aansluiten bij een mutualiteit terwijl deze persoon 

wel aangesloten kan worden, dan vindt er bij inspectie terugvordering plaats van de 

medische kosten ten gevolge van verstrekte zorgen die dateren van drie maanden of meer 

na de datum van aansluitbaarheid. Zoals hierboven reeds werd aangehaald werd deze regel 

toegepast in één dossier; enkel het remgeld van de bewuste verstrekkingen kan ten laste 

van de POD MI worden gelegd, gezien het inkomen van betrokkene het equivalent 

leefloon niet overschreed.  

 

In een ander dossier, waarin een persoon het equivalent leefloon genoot tijdens de  

periode van de tenlasteneming van de kosten, vordert de Inspectie het remgeld voor de 

niet-hospitalisatiekosten terug. In zulke gevallen kan immers enkel de verhoogde 

tegemoetkoming ingediend worden bij de POD MI.  

 

Met het oog op inspectie moet er voor een persoon met statuut C (illegaal) en D 

(clandestien) een attest dringende medische hulp of een kopie ervan bij elke kostenstaat 

(dus bij de kosten van elke maand) gevoegd worden. De (talrijke) kosten waarvoor het 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek
https://www.mi-is.be/nl/dringende-medische-hulp
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attest ontbreekt worden teruggevorderd. Dit is evenzeer het geval voor de factuur 

waarvoor een niet-conform attest werd voorgelegd; om geldig te zijn dient het attest 

opgemaakt door een erkende arts en niet, zoals in casu, een medewerker van de 
facturatiedienst van het ziekenhuis.  

 

Bovendien konden er een heel aantal betalingsbewijzen niet voorgelegd worden. Ook in 

deze gevallen wordt overgegaan tot terugvordering. 

 

Aangifte van de kosten 

Tot slot werden enkele administratieve problemen vastgesteld met betrekking tot de 

aangifte van de kosten. Meer bepaald werden sommige (medische) kosten aangegeven op 

de verkeerde maand. Er zij aan herinnerd dat de kosten moeten ingediend worden via het 

formulier D1 van de maand waarin de zorgen verstrekt werden. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

De analyse van de uitgaven brengt, naast enkele gevallen van teveel ontvangen toelagen, 

nogal wat verschillen in het nadeel van het OCMW aan het licht.   

 

Uit de omschrijving van de boekingen betreffende de uitgaven is het soms niet af te leiden 

of het equivalent leefloon betreft of niet. Een duidelijkere omschrijving is aan te raden,  bij 

gebreke van het apart boeken van equivalent leefloon en kinderbijslag van andere steunen. 

 

Bij het afpunten van de ontvangsten werden enkele niet-verwerkte terugvorderingen 

ontdekt, waarvan één voor een belangrijk bedrag. De Inspectie herinnert eraan dat 

terugvorderingen dienen aangegeven bij de POD MI wanneer ze leiden tot effectieve 

terugbetalingen. Deze aangifte moet gebeuren via het F-formulier. 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 MI. Voor afbetalingen moet het OCMW minstens op jaarlijkse basis de ontvangen 

terugvorderingen via het terugvorderingsformulier overmaken. Compensaties moeten zo 

veel mogelijk vermeden worden. 

 

Zie ook, meer uitgebreid, hieronder, bij de aanbevelingen omtrent de RMI-boekhouding.  

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Intakeformulier  

Het intakeformulier was niet steeds ondertekend 

Het aanvraag- of intakeformulier is een cruciaal dossierstuk, dat het OCMW alle gegevens 

aanreikt nodig voor het samenstellen van de materiële, sociale en financiële toestand van 

de aanvrager, alsook het de nodige machtigingen vanwege de aanvrager verleent om de 

opgevraagde elementen te controleren bij de overheidsadministraties en financiële 

entiteiten. De inlichtingen op het intakeformulier dienen door de betrokkene als oprecht 

en volledig te worden verklaard, gedagtekend en ondertekend. Het niet-naleven van deze 

verplichting, die is opgenomen in artikel 6 § 2 van het K.B. van 11 juli 2002, ondermijnt de 

bewijskracht van het intakeformulier. 

 

 

Sociaal onderzoek  
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Aan de hand van het sociaal verslag kon soms niet worden vastgesteld dat er een huisbezoek 

werd uitgevoerd 

Het huisbezoek is een essentieel element om een inschatting te kunnen maken van de 
behoeftigheid van de hulpaanvrager. Een huisbezoek moet het OCMW in staat stellen een 

totaalbeeld te krijgen van de situatie van de hulpaanvrager en diens verklaringen te kunnen 

toetsen aan de realiteit, teneinde te kunnen beslissen over de meest accurate 

maatschappelijke dienstverlening. Het huisbezoek wordt uitgevoerd bij opening van het 

sociaal dossier, daarna telkens wanneer het OCMW het nodig acht, maar tenminste 

eenmaal per jaar. Het wordt aangeraden niet slechts de datum van het huisbezoek in het 

sociaal verslag op te nemen, maar tevens de gedane vaststellingen kort te rapporteren, 

zodat de Raadsleden een geïnformeerde beslissing kunnen nemen.  

 

De via de KSZ beschikbare gegevens worden niet ten volle benut  

In het kader van het sociaal onderzoek moeten de OCMW’s over de gegevensstromen 

vanuit de KSZ beschikken, deze gebruiken en de gegevens met een directe invloed op de 

gevraagde maatschappelijke dienstverlening verwerken in het sociaal verslag. Een 

regelmatige raadpleging van de gegevensstromen moet de maatschappelijk werker die een 

sociaal onderzoek verricht, in staat stellen over de authentieke gegevens te beschikken, ze 

te vergelijken met de gegevens die hij/zij direct van de hulpaanvrager ontvangt of met 

zijn/haar eigen vaststellingen op het terrein, onder meer tijdens huisbezoeken. De data van 

de KSZ-consultatie worden best geregistreerd, en de prints dan wel de logs dienen 

bijgehouden te worden in de dossiers. 

 

In enkele (oudere) dossiers worden systematisch rekeninguittreksels opgevraagd van betrokkenen, 

ook na het initiële sociale onderzoek 

Hoewel het vanzelfsprekend is dat het onderzoek van de bestaansmiddelen van de 

begunstigde deel uitmaakt van het sociaal onderzoek en dat de kopieën van uittreksels 

waarop de eventuele maandelijkse bestaansmiddelen verschijnen, kunnen geëist worden, 

kunnen deze bewijzen ook op andere manieren verkregen worden, via de loonfiches, het 

overzicht van de vakbond, de uitbetalingskassen en via de KSZ-stromen. Bovendien vormt 

de eis om systematisch rekeninguittreksels voor te leggen een inbreuk in het privéleven 

van de gebruiker; een begunstigde van het recht op maatschappelijke integratie is wettelijk 

niet verplicht om zijn maandelijkse uitgaven voor te leggen aan het OCMW. Dit laatste 
mag de toekenning of de verlenging van het RMI niet laten afhangen van het voorleggen 

van deze informatie; dit zou neerkomen op het toevoegen van een extra 

toekenningsvoorwaarde bovenop de in artikel 3 van de RMI-Wet opgesomde 

voorwaarden. 

 

De sociale verslagen zijn te weinig verhelderend   

De sociale verslagen zijn vaak summier en missen diepgang. Situatieschetsen zijn niet 

compleet. Cruciale zaken zoals de woon- en familiale situatie, bestaansmiddelen, 

gezondheidssituatie, werkbereidheid, opleiding, talenkennis etc. blijven soms onderbelicht. 

De verslagen ontberen een goede structuur en zouden gebaat zijn bij de invoering (en het 

consequent gebruik) van rubricering. 

 

Overigens werden in een tweetal dossiers beslissingen aangetroffen die niet begeleid 

waren van een sociaal verslag.  

 

De Inspectie verwijst naar de Omzendbrief van 14 maart 2014 betreffende de 

minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek, inclusief de specifieke sectie met 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek
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betrekking tot RMI-dossiers. 

 

Motivering vrijstelling werkbereidheid ontbreekt soms of is te vaag 
Om gerechtigd te zijn op het RMI, dient de betrokkene werkbereid te zijn, tenzij dit om 

gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is (artikel 3, 5° van de RMI-wet). Is 

betrokkene om gezondheidsredenen niet werkbereid, dan wordt dit gestaafd in het sociaal 

verslag en bevestigd door een medisch attest. Is betrokkene om billijkheidsredenen niet 

werkbereid, hetgeen het OCMW op autonome wijze beoordeelt, dan wordt dit eveneens 

gemotiveerd in het sociaal verslag. De vrijstelling van de werkbereidheidsvereiste dient 

ook opgenomen te worden in de beslissing en kennisgeving.  

 

Overdracht van bevoegdheid 

Het OCMW volgt niet de geëigende procedure bij overdracht van bevoegdheid 

Wanneer het centrum zich voor een aanvraag territoriaal onbevoegd acht, dient het de in 

artikel 18 § 4 van de RMI-Wet beschreven procedure te volgen. In het bijzonder moet het 

OCMW de aanvraag middels een onbevoegdheidsbrief binnen de vijf kalenderdagen 

overzenden naar het (vermeend) bevoegde OCMW, en dient het de aanvrager hiervan 

schriftelijk in kennis te stellen. Deze termijn wordt door het OCMW niet gerespecteerd, 

evenmin als de kennisgevingsverplichting.  

 

Verrekening bestaansmiddelen 

De verrekening van de bestaansmiddelen is niet altijd transparant 

Het is soms moeilijk zicht te krijgen op de manier waarop bepaalde bestaansmiddelen 

worden verrekend. Bewijsstukken dienaangaande zijn niet steeds aanwezig in dossiers en 

ook de sociale verslagen zijn op dit punt vaak onvoldoende verhelderend (zie opmerking 

en aanbeveling hierboven). Op die manier is het ook onduidelijk te controleren of de SPI-

vrijstelling correct werd toegepast. In één dossier werden sommige maanden leefloon 

ingetrokken zonder dat hiervoor een duidelijke basis aanwezig is in sociale verslagen en 

beslissingen. De berekeningen in de kennisgevingen zijn bovendien voor verbetering 

vatbaar. 

 

De Inspectie herinnert eraan dat wanneer er wijzigingen optreden die een impact hebben 

op het recht van de betrokkene, met name het verkrijgen, vermeerderen of verminderen 
van bestaansmiddelen, deze het voorwerp moeten uitmaken van een afzonderlijke 

beslissing (en kennisgeving) tot herziening, waarbij de bij wet verplichte vermeldingen 

dienen opgenomen te worden (feitelijke en juridische motivering van de herziening, 

berekeningswijze). 

 

Motivering niet-verrekenen inkomsten inwonende ascendent ontbreekt soms 

Het OCMW kan voor de berekening van het leefloon van de aanvrager geheel of 

gedeeltelijk rekening houden met de bestaansmiddelen van de meerderjarige ascendenten 

(artikel 34 § 2 van het RMI-KB). Indien het centrum autonoom beslist om niet rekening te 

houden met deze inkomsten, dient het de billijkheidsredenen in het sociaal verslag te 

motiveren.  

 

Voordelen in natura verbonden aan huisvesting worden onrechtmatig in aanmerking genomen 

Het OCMW verrekent € 3000 per jaar ten titel van voordelen in natura verbonden aan 

huisvesting in het geval van een student die bij zijn (werkloze, met schuldenlast bezwaarde) 

moeder inwoont. Dit is flagrant in strijd met artikel 33 van het RMI-KB, naar luid waarvan 

zulke kosten slechts in aanmerking kunnen worden genomen door een derde met wie de 
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betrokkene niet samenwoont.  

 

Bewijsstukken/samenstelling dossiers 
Hoewel de dossiers over het algemeen correct samengesteld en goed gestoffeerd waren, 

bleken in sommige dossiers bepaalde documenten die een impact hebben op de 

toekenning van het recht en/of de omvang daarvan, te ontbreken, zoals bewijzen van 

bestaansmiddelen of examenresultaten (bij een student). In een ander dossier was de 

kwaliteit van het bewijsstuk niet optimaal (huurovereenkomst zonder jaartal).  

 

Beslissing  

Het OCMW overschrijdt soms de periode van 30 dagen voor het nemen van de beslissing. 

Elke beslissing moet genomen worden binnen de 30 dagen na de aanvraag, zowel voor een 

toekenning als voor een weigering, en moet binnen de acht dagen betekend worden 

(artikel 21 § 4 van de RMI-Wet). 

 

In één geval verstrijkt meer dan een jaar tussen twee opeenvolgende beslissingen 

Het volgt uit artikel 22 § 1 van de RMI-wet dat het OCMW beslissingen tot toekenning (of 

herziening) van het leefloon minstens om het jaar dient te herzien, d.i. nagaan of de 

toekenningsvoorwaarden vervuld blijven.  

 

De beslissing tot toekenning van het leefloon wordt beperkt in de tijd, waarna het leefloon stopt 

tenzij betrokkene (met succes) een verlenging aanvraagt. 

In meerdere dossiers werd vastgesteld dat beslissingen – en beslissingsvoorstellen ten 

besluite van sociale verslagen – het recht op leefloon toekennen voor een bepaalde 

periode. Na het verstrijken van deze periode loopt het leefloon effectief af, waarbij van 

betrokkene verwacht wordt dat hij verlenging van het recht op leefloon aanvraagt. Doet 

hij dit niet, of wordt deze aanvraag geweigerd, dan stopt het leefloon. 

Deze praktijk is strijdig met de RMI-wetgeving. Toekenningen kunnen niet beperkt worden 

in de tijd: het recht bestaat immers zolang de toekenningsvoorwaarden vervuld zijn, 

hetgeen het OCMW te gepasten tijde, met name bij gewijzigde omstandigheden, en in elk 

geval éénmaal per jaar, dient te controleren (zie hierboven, herziening). Betrokkene moet 

weliswaar ‘‘onmiddellijk aangifte doen van elk nieuw gegeven dat een weerslag kan hebben 

op het hem toegekende bedrag of op zijn situatie als rechthebbende” (artikel 22 RMI-
Wet), maar van hem/haar mag geenszins verwacht worden dat hij het initiatief neemt voor 

de verdere toekenning van zijn voortdurende recht. De Inspectie tilt zwaar aan deze 

praktijk, die een ernstige miskenning inhoudt van de bij wet aan begunstigden toegekende 

rechten. Bij een volgende controle zal de Inspectie er specifiek op toezien dat de wet op 

dit stuk correct wordt toegepast door het OCMW.  

 

De toekenning van het leefloon wordt afhankelijk gesteld van extra voorwaarden bovenop de in 

de RMI-Wet opgenomen voorwaarden 

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

aan voorwaarden bovenop de zes, in artikel 3 van de RMI-Wet limitatief opgesomde 

voorwaarden. Met name kan, in het geval van feitelijke scheiding van gehuwden, de 

toekenning van het leefloon niet afhankelijk worden gemaakt van het (leveren van bewijs 

van het) opstarten van een echtscheidingsprocedure. Evenmin is het al dan niet 

respecteren van de burgerrechtelijke samenwoningsplicht voor gehuwden een legitieme 

grond om het leefloon te weigeren. Als het OCMW redenen heeft om te twijfelen aan de 

feitelijke scheiding, dan dient dit gerapporteerd in het sociaal verslag en gestaafd door 

onderzoekshandelingen. 



10 
 

 

Studenten  

Bij twijfel of een opleiding kwalificeert als ‘studie met een voltijds leerplan’ in de zin van de 
RMI-wetgeving, dient desgevallend contact opgenomen te worden met de bevoegde dienst 

van de betrokken Gemeenschap, die daaromtrent het laatste woord heeft. Dit is des te 

meer het geval wanneer het OCMW zich op het volgen van de opleiding baseert om zich, 

op grond van de bijzondere bevoegdheidsregel vervat in artikel 2 § 6 van de Wet van 2 

april 1965, onbevoegd te verklaren.  

 

GPMI 

Er werd vastgesteld dat de sociale balans ontbreekt in meerdere dossiers. 

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 

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. 

In twee lopende dossiers wordt het OCMW verzocht alsnog een sociale balans op te 

maken en die over te maken aan de Inspectie.  

 

De kwaliteit van de gecontroleerde GPMI’s is onvoldoende 

Op inhoudelijk vlak zijn de GPMI’s eenzijdig en laten zij levensdomeinen die blijkens sociale 

verslagen wel degelijk relevant waren, buiten beschouwing. De engagementen van de 

betrokkene zijn veelal vaag en niet voldoende uitgewerkt, soms beperkt tot een loutere 

opsomming van kernwoorden. In één dossier bleken de engagementen ingevuld door de 

betrokkene. Langs de kant van het OCMW strekken de engagementen zich vaak niet 
verder uit dan het betalen van het leefloon en eventueel andere steunen. In één dossier 

engageerde het OCMW zich strikt genomen tot niets. De Inspectie dringt er bij het 

OCMW op aan om de te ondernemen acties door de verschillende partijen voldoende 

concreet te maken, desgevallend te prioritiseren en er een tijdschema aan te verbinden. 

Zoals hierboven aangehaald zal het consequent voorafgaandelijk opmaken van de sociale 

balans de kwaliteit van de GPMI’s ongetwijfeld ten goede komen. 

 

Ook vormelijk laten de GPMI’s te wensen over. Sommige GPMI’s bevatten materiële 

fouten (foutieve data), niet op het specifieke geval toepasselijke bewoordingen of te 

schrappen vermeldingen uit het sjabloon. Verschillende GPMI’s hebben geen duurtijd en/of 

zijn niet ondertekend door het OCMW, waardoor ze niet geldig zijn. In de GPMI’s-student 

werd een onjuiste bevoegdheidsclausule aangetroffen; anders dan daarin vermeld staat 

eindigt het contract niet op de datum van verhuizing zolang de betrokkene student blijft.  

 

In één dossier, waarin verschillende van de bovenvermelde tekortkomingen werden 

aangetroffen, wordt de bijzondere toelage ingehouden.  
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Er werd geen GPMI opgesteld niettegenstaande de verplichting daartoe 

In één dossier werd geen GPMI opgesteld, niettegenstaande er geen vrijstelling werd 

ingeroepen in de sociale verslagen en de termijn van drie maanden volgend op de 
beslissing tot toekenning van het leefloon verstreken is. De Inspectie vraagt het OCMW, 

na opmaak van een sociale balans (zie reeds hierboven), een GPMI in dit dossier op te 

stellen en over te maken.  

 

Er zijn geen door de begunstigde ondertekende evaluaties in de dossiers aanwezig 

In de meeste dossiers met GPMI ontbreken evaluaties zoals voorzien in artikel 15 van het 

RMI-KB. Het GPMI dient minstens drie maal per jaar te worden geëvalueerd met de 

betrokkene, de maatschappelijk werker en eventueel derde partners, en dit minstens 

tweemaal tijdens een persoonlijk treffen. Deze evaluaties moeten geformaliseerd worden 

en aanwezig zijn in het dossier, ondertekend door de maatschappelijk assistent en de 

betrokkene. In de betrokken dossiers wordt de bijzondere GPMI-toelage van 10% 

teruggevorderd voor de looptijd van maximum een volledig jaar van het dossier na 

november 2016.  

 

Het OCMW vraagt de bijzondere GPMI-toelage te vroeg aan 

De bijzondere (verhoogde) toelage is pas verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand 

waarin een GPMI werd ondertekend door alle partijen (of, in het geval van een GPMI-

student vóór november 2016, vanaf de ondertekening van het GPMI). In een enkel geval 

werd de toelage reeds daarvoor aangevraagd, hetgeen de terugvordering ervan voor de 

niet-verschuldigde periode tot gevolg heeft. 

 

Betoelaging 

Het OCMW vraagt soms geen toelagen aan 

In twee leefloondossiers stelde de Inspectie vast dat bepaalde periodes niet betoelaagd 

werden. Het OCMW kan contact opnemen met de Frontoffice van de POD MI om te 

bekijken of de overeenstemmende subsidies nog kunnen uitbetaald worden.  

 

Installatiepremie 

Het OCMW keerde onterecht een installatiepremie uit  

De installatiepremie toegekend in het kader van de RMI-Wet is onlosmakelijk verbonden 
met het recht op leefloon. Dit impliceert dat deze premie niet mag niet uitgekeerd 

worden vóór het leefloon. Dit heeft ook tot gevolg dat, wanneer later blijkt dat er toch 

geen recht bestond op leefloon, de installatiepremie onterecht werd uitgekeerd. In één 

dossier wordt de premie om die reden teruggevorderd van het OCMW. Het OCMW kan 

de installatiepremie eventueel opnieuw aanvragen in het kader van de Organieke Wet.  

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

De vergelijking van de cijfers van de POD MI en het OCMW toont een omvangrijk 

verschil in uitgaven in het nadeel van het OCMW. Een belangrijke oorzaak is 
wellicht het feit dat het OCMW bepaalde toelagen niet heeft aangevraagd, zoals ook kon 

vastgesteld worden bij de controle van de RMI-dossiers. Daarnaast neemt het OCMW 

soms zijn toevlucht tot het compenseren van vorderingen via negatieve uitgaven. Andere 

mogelijke verklaringen kunnen zijn:  

- het OCMW heeft voor bepaalde dossiers de verkeerde categorie leefloon 

aangevraagd; 

- het OCMW heeft niet of niet correct gereageerd op foutcodes; 
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- bepaalde bedragen kunnen in een andere periode geboekt zijn in het OCMW en/of 

bepaalde bedragen kunnen in een andere periode verwerkt zijn bij de POD MI. 

 
De analyse van de ontvangsten bracht enkele problemen aan het licht bij de boeking van 

de ontvangsten. Deze worden regelmatig op een algemeen artikel (4135000) geboekt, 

zonder overboeking naar het artikel aangaande terugvorderingen leefloon (4135100). 

 

De doorgave van ontvangsten naar de POD MI verloopt evenmin probleemloos. 

Sommige inningen werden niet doorgegeven, terwijl in andere gevallen de ontvangsten 

werden doorgegeven met een verkeerde datum in voege. Zoals reeds opgemerkt werden 

sommige terugvorderingen ook met terugwerkende kracht aangegeven, door het 

verwijderen of aanpassen van eerder gevraagde toelagen, hetgeen de overzichtelijkheid niet 

ten goede komt en het OCMW een deel betoelaging kost. De Inspectie geeft hieronder 

de juiste methode om ontvangsten door te geven nog eens mee: 

- van zodra terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen moeten ze worden 

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

- 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; 

- 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. 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Er werd vastgesteld dat het OCMW – op een zeer klein boekhoudkundig verschil na – 

een correcte toelage ontving en de dossiers doorgaans op een verzorgde manier beheert. 

Positief is bijvoorbeeld dat voor alle dossiers de bijgevoegde prints van de KSZ-stromen 

een duidelijke vaststelling van de gezinssamenstelling toelieten, en dat ook steevast 

kennisgevingsbrieven werden aangetroffen. Niettemin zijn er nog enkele verbeterpunten 

mogelijk, die hieronder worden opgesomd.  
 

In twee dossiers bleek het aanvraagformulier niet ondertekend door de aanvrager 

noch gedateerd. Het OCMW dient er op toe te zien dat de aanvrager het 

aanvraagformulier tekent opdat de aanvraag geldig is. Tevens dient daarop de datum van 

aanvraag te worden genoteerd.  

 

De naleving van de procedurele termijnen voorzien in artikel 257 van de 
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programmawet van 22 december 2008, is nog voor verbetering vatbaar; in twee dossiers 

werd de beslissing niet binnen 30 dagen na de aanvraag genomen, terwijl in één van die 

dossiers de kennisgeving niet binnen de acht dagen na de beslissing werd verzonden. In dat 
laatste dossier waren beide termijnoverschrijdingen bovendien belangrijk.  

 

De kennisgevingsbrieven bevatten niet alle door voormeld artikel 257 voorgeschreven 

verplichte vermeldingen, met name betreffende de beroepsmogelijkheden en de naam van 

de contactpersoon of -dienst. 

 

De dossiers bevatten soms bijkomende documenten van de aanvrager, zoals 

aanslagbiljetten van de personenbelasting, pensioenfiches of ziekenfondsattesten. Het 

opvragen van deze documenten is overbodig, vermits het OCMW alle nodige informatie 

kan betrekken via de specifieke stroom verwarmingstoelage van de KSZ. In dit verband wil 

de inspectie verwijzen naar de Wet van 5 mei 2014 betreffende de unieke 

gegevensinzameling (de zgn. Wet Only Once), die tot doel heeft de administratieve 

verplichtingen van de burgers te verlichten. Uit deze wet vloeit voort dat OCMW’s 

gegevens waarover ze kunnen beschikken via de KSZ stromen niet mogen opvragen van 

de gerechtigden, en dat OCMW’s die een aanvraag zouden weigeren om de enkele reden 

dat de betrokkene deze gegevens niet verstrekte, een onrechtmatige beslissing neemt. In 

de mate dat mensen de bijkomende stukken spontaan voorleggen, op basis van vroegere 

ervaringen, suggereert de Inspectie dat het OCMW hen erop wijst dat dit niet (meer) 

nodig is.  

 

In één dossier bleek het recht op basis van categorie 1 (recht op de verhoogde 

verzekeringstegemoetkoming) niet weerhouden te kunnen worden, bij gebreke van 

bewijs van dit statuut voor álle inwonende meerderjarigen. Niettemin werd het dossier 

toch aanvaard, omdat uit een ander dossier voor hetzelfde gezin bleek dat er recht 

bestond op basis van categorie 2 (lage inkomsten).  

 

Fonds voor Participatie en Sociale Activering 

 

Het was positief vast te stellen dat het OCMW een ruim cliënteel tracht te bereiken met 

een brede waaier van activiteiten, en daarmee de subsidie volledig opgebruikt. 

 

Op basis van een intern reglement hanteert het OCMW een – op die van het 

Stookoliefonds geënte – inkomensgrens om de middelen van het Fonds voor Participatie 

en Sociale Activering onder zijn bevolking te verdelen. Het staat het centrum inderdaad 

vrij om binnen de ruim omschreven doelgroep de prioritaire groepen af te bakenen die 

zich in de meest achtergestelde situatie bevinden. Wel dient er uiteraard steeds voor 

gezorgd te worden dat de begunstigden, zoals het toepasselijke K.B. voorschrijft, 

gebruikers zijn van om het even welke vorm van openbare dienstverlening van het 

centrum.  

 
Op boekhoudkundig vlak stelt de inspectie vast dat het bedrag aangegeven via het Uniek 

Jaarverslag boekhoudkundig niet volledig valt te traceren. Het bedrag aangegeven via het 

Uniek Jaarverslag zou in principe moet overeenkomen met het bedrag geboekt op het 

artikel ‘participatie en sociale activering’. Het wordt aanbevolen om de transparantie te 

verhogen door uitgaven én gerealiseerde ontvangsten op specifieke artikels te boeken.  

 

Er werden enkele administratieve problemen vastgesteld bij de controle van dit fonds, met 
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name dan wat het voorhanden zijn, of de kwaliteit, van de factuur of het 

betalingsbewijs betreft. Het OCMW betaalde de tussenkomst soms aan de leverancier 

en soms aan betrokkene. De eerste methode, nl. rechtstreekse betaling van de 
leverancier, verdient de voorkeur. In de gevallen dat het OCMW rechtstreeks aan de 

betrokkene betaalt, dient deze laatste het bewijs te leveren dat hij/zij de activiteit 

verrichtte door zelf een betaalbewijs of een bewijs van deelname aan het OCMW te 

overhandigen. In sommige dossiers bleek de kwaliteit van dit bewijs voor verbetering 

vatbaar. In twee dossiers (één voor de algemene maatregel, één voor de 

kinderarmoedemaatregel) kon slechts voor een deel van het ingediende bedrag een 

factuur/betalingsbewijs worden aangetroffen in het dossier; in beide gevallen wordt het 

overige deel teruggevorderd.  

 

Hoewel het toe te juichen valt dat er systematisch kennisgevingsbrieven worden 

verstuurd, raadt de Inspectie aan de kwaliteit ervan te verhogen, door de activiteit en de 

begunstigde te vermelden, evenals de betalingswijze van de tegemoetkoming.   

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

Het OCMW dient in de toekomst te waken over de overeenstemming tussen de 

aangifte in het Uniek Jaarverslag en de boekhouding. Momenteel overtreffen de 

netto-uitgaven voor ‘energiepremies’ alsook het aantal interventies in de boekhouding 

ruim deze in het Uniek Jaarverslag. Van de blijkens die laatste aangifte gerealiseerde 

ontvangsten is geen spoor in de boekhouding. 

 

In het algemeen beveelt de Inspectie aan om alle uitgaven en ontvangsten met betrekking 

tot het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit te boeken op een specifiek artikel, en via het 

Uniek Jaarverslag een bedrag in te dienen dat gelijk of licht hoger is dan het bedrag waarop 

het OCMW recht heeft. Vermits bij inspectie een steekproef van de dossiers op basis van 

het grootboek wordt gecontroleerd, is het ook in het belang van het OCMW om zo 

gericht mogelijk te werken.  

 

In twee dossiers werd geen voldoende link met het Fonds aangetroffen en wordt de 

toelage teruggevorderd. Het betreft dossiers waarin het OCMW facturen andere dan 

voor gas en elektriciteit ten laste nam (met name waterfacturen), en waarbij er nog gas- 

en elektriciteitsschulden waren dan wel niet kon aangetoond worden dat in de voorgaande 

jaren tussenkomsten werden verleend lastens het Fonds voor de betaling van gas- en 

elektriciteitsfacturen; daarenboven was er in het laatste verslag blijkens het sociaal verslag 

geen sprake van een schuldsituatie.  

 

Er moet aan herinnerd worden dat er twee voorwaarden zijn die cumulatief vervuld 

moeten worden om toelagen voor een dossier in het kader van dit Fonds te verkrijgen. 

Vooreerst moet de begunstigde zich in een toestand van schuldenlast bevinden. Bovendien 

dient deze toelage gebruikt te worden om een gas- en/of elektriciteitsrekening (die dan in 
het dossier moet teruggevonden worden), te betalen. De betaling van andere dan gas- en 

elektriciteitsfacturen lastens het Fonds kan enkel aanvaard worden voor zover het 

OCMW kan bewijzen dat er géén betalingsachterstand is op het stuk van gas- en 

elektriciteitsfacturen én dat er in het verleden (t.t.z. de laatste twee-drie jaar) een 

tussenkomst van het Fonds is geweest in laatstgenoemde facturen.  

 

Nog aangaande de link met het Fonds, dient het OCMW aandacht te hebben voor de 
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specifieke regelgeving en finaliteit van het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit. Waar het 

OCMW in principe de vrijheid heeft om de beschikbare middelen van het Sociaal Fonds bij 

voorkeur toe te wijzen aan personen met beperkte inkomens en gezinslast, mag het de 
primaire doelgroep niet uit het oog verliezen, met name personen met schuldenlast én 

onbetaalde gas- en elektriciteitsrekeningen. Of een persoon al of niet recht heeft op de 

verhoogde verzekeringstegemoetkoming, is daarbij niet relevant. Ook het gebruik – met 

slechts minimale aanpassingen - van het aanvraagformulier voor de stookolietoelage is in 

dat opzicht niet aan te bevelen. 

 

Voorts dringt de Inspectie er bij het OCMW op aan in de toekomst rechtstreeks gas- en 

elektriciteitsfacturen van begunstigden ten laste te nemen, eerder dan hen een forfaitaire 

tegemoetkoming toe te kennen in functie van de gezinstoestand. Sowieso moet het bedrag 

van de voorgelegde energiefactuur de tegemoetkoming volledig kunnen verantwoorden. In 

één dossier was dit niet het geval, hetgeen gedeeltelijke terugvordering tot gevolg heeft.  

 

Ter wille van de transparantie beveelt de Inspectie voorts aan om de wijze van ten laste 

neming van de factuur (bij voorkeur rechtstreeks aan de leverancier, zoniet aan de 

begunstigde mits voorlegging betalingsbewijs door deze laatste) op te nemen in de 

kennisgevingsbrief. Overigens ontbrak deze in één van de dossiers. 

 

Voor de gecontroleerde periode werd er geen enkel dossier met preventieve acties 

aangegeven. De inspectie mag daarom graag verwijzen naar de Omzendbrief van 13 april 

2010 betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Sociaal Fonds 

Gas en Elektriciteit. Hierin vindt u meer uitleg betreffende de taken van het OCMW in het 

kader van dit Fonds, evenals tal van voorbeelden van maatregelen die vallen onder het luik 

preventief sociaal energiebeleid. 

 

De behandeling van de knipperlichten 

Algemeen genomen is de opvolging van de knipperlichten voor verbetering vatbaar. 

 

In meerdere gevallen werd vastgesteld dat het OCMW, in dossiers waarin tot 

terugvordering dient te worden overgegaan, de opvolging van het knipperlicht slechts kort 

voor de inspectie waarnam. Meer bepaald werden enkele terugvorderingsbeslissingen pas 

genomen na, en klaarblijkelijk naar aanleiding van, het versturen van de afspraakbrief voor 

de controle. Het hoeft geen betoog dat zulke late actie de kans op een succesvolle 

terugvordering drastisch doet afnemen. Deze praktijk getuigt niet van een degelijke 

opvolging van de knipperlichten, dewelke dateren van de periode 2015 en 2016, en zal bij 

volgende inspecties niet meer aanvaard worden. 

 

Bij het verrekenen van beroepsinkomsten dient het OCMW erop te letten enkel het 

werkgeversaandeel, en niet de werknemersbijdrage, van maaltijdcheques in aanmerking te 

nemen.  

 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
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De debriefing vond plaats op de voorlaatste controledag in het bijzijn van het hoofd van de 

sociale dienst, en verliep in een goede sfeer. Van de zijde van het OCMW werd er 

toelichting verleend bij diverse tijdens de inspectie gedane vaststellingen. 

De resultaten van de boekhoudkundige controle werden apart besproken met de financiële 

directeur, waaraan ook reeds de desbetreffende controleroosters werden toegezonden. Op 

vraag van de Inspectie werd aanvullende informatie met betrekking tot enkele knipperlichten 

nabezorgd. 

 

Ten opzichte van eerdere controles is er op bepaalde punten een verbetering vast te stellen, 

met name op het stuk van het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (waarbij de thans 

gecontroleerde dossiers duidelijk een sterkere link met het Fonds vertonen). Op andere 

domeinen dient de Inspectie vast te stellen dat de tijdens vorige controles gemaakte 

opmerkingen nog steeds toepassing vinden, zoals bij de medische kosten, of dat er veel 

nieuwe opmerkingen worden geformuleerd, zoals bij de RMI-dossiers. 

 

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 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2013-2016 Zie bijlage 2 
Uit te voeren door 

uw diensten 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van 

de sociale dossiers 
2017 Zie bijlage 3 

Uit te voeren door 

uw diensten 

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 

Wet van 02/04/1965, controle 

van de medische kosten 
2013-2014  € 8202,98 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2013-2016 € 6590,47 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

sociale dossiers 

2017 Cf. bijlage nr. 3 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2014-2016 € 5556,32 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Stookoliefonds 2016 € 15,26 Door onze diensten 

Op de volgende 

subsidie die u wordt 

toegekend 
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Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Sociale 

Activering 

2016 € 271,50 
Door onze dienst 

Budget 

Via een vordering tot 

terugbetaling die u zal 

ontvangen 

Sociaal Gas- en 

Elektriciteitsfonds 
2016 € 253,44 Door onze diensten 

Op de volgende 

subsidie die u wordt 

toegekend 

De behandeling van de 

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

Op maandstaat 

september 2018 

 
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 1 

CONTROLE VAN DE MEDISCHE BEWIJSSTUKKEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 

1965 EN VAN HET M.B. VAN 30 JANUARI 1995 VOOR DE PERIODE VAN 2013-2014 

 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: 

 Een controle op de naleving van de wetgeving terzake via een steekproef van de 

individuele dossiers 

 Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen, 
 

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS WAARBIJ DE 

KOSTEN VIA EEN FORMULIER D WERDEN AANGEVRAAGD 
 

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen: 

 De steunaanvraag (indien nodig geacht) 

 De borg (indien nodig geacht) 

 De verzekerbaarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering 
in land van oorsprong (HZIV)  

 De sociale verslagen  

 De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen 
 

Zes individuele dossiers werden gecontroleerd. 

 

De inspecteur stelt vast dat, uitgenomen de steunaanvraag en de in casu niet aan de orde 

zijnde borg, bovengenoemde elementen niet op een correcte manier werden toegepast. In 

één dossier, waarin – naast andere tekortkomingen – de staat van behoeftigheid geenszins 

werd aangetoond in de sociale verslagen, leidde dit tot terugvordering van de in het 

controlerooster opgenomen  factuur (zie controletabel 1B, tab Far1). 
 
 U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel 1A. 
 

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE 
 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

 Administratieve juistheid van de aangiftes 

 Terbeschikkingstelling van de nodige facturen 

 Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen 

 Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 
02/04/1965. 

 

De inspecteur stelt vast dat deze elementen vaak niet op een correcte manier werden 

toegepast. U vindt een gedetailleerde beschrijving van de fouten per ingediende kost in de 

controletabel 1B. 

 

3. FINANCIELE CONTROLE  
 

3.1 Extrapolatie van de financiële resultaten  
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Voor deze controle werd een extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd. De 

extrapolatieregels vindt u terug in de controlehandleiding op onze website. Hieronder vindt 

u de belangrijkste elementen van deze regels:  

 De medische kosten worden onderverdeeld in vier categorieën; voor elke categorie 

kan er een extrapolatie worden uitgevoerd  

 Zodra er binnen één kostencategorie een derde fouten wordt vastgesteld in de 
steekproef met kleine facturen (formulieren buiten stratificatie), zal er een 

extrapolatie worden uitgevoerd voor deze categorie. 

 Indien er minder dan een derde fouten wordt vastgesteld, zal er slechts een 

extrapolatie worden uitgevoerd indien er aan drie opeenvolgende voorwaarden 

voldaan is, namelijk: minimum aantal fouten in vergelijking met het aantal 

gecontroleerde formulieren + minimum terugvorderingsbedrag + minimum 

terugvorderingspercentage.  

 

Extrapolatieformule: 

[Globaal bedrag gesubsidieerd door de POD voor een bepaald soort kosten – globaal bedrag 

van de zogenoemde “stratificatiefacturen” voor dezelfde kosten] / het globaal bedrag van de 

facturen die op een willekeurige manier gecontroleerd werden voor dit soort kosten = de 

extrapolatiefactor (max = 10). 

 

3.2 Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten  
 

Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het 

betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). Onder dit bedrag wordt een 
steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde 

“niet-stratificatieformulieren”).  

 

 

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef: 

 

Kosten-

type 

Subsidie totaal  

niet stratificatie-

formulieren  

Totaal 

steekproef 

(in €) 

Extrapolatie

-factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

(in €) 

Terugvordering 

na extrapolatie 

(in €) 

Med1 € 3 796,35 € 1376,73 2,76 JA € 1040,51 € 2871,82 

Far1 € 4 244,79 € 1413,24 3,00 JA € 874,42 € 2623,26 

Am1 € 3 863,16 € 2446,05 1,58 JA € 1137,29 € 1796,92 

Ho1 - - - - -  

Totaal terugvordering (in EUR) € 7292 
 

Legende: 

Med = medische kosten buiten zorginstelling. 

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling. 

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.  

Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling 

 

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van 

de steekproef bedraagt € 7292,00.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1 A/B. 

 

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie. 
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Kostentype 
Totaal categorie (in 

€) 

Totaal van de stratificatie-

formulieren (in €)   

Totaal van de 

terugvordering 

stratificatie-formulieren   

Med2 € 530,68 € 530,68 - 

Far2 - - - 

Am2 € 689,79 € 689,79 € 689,79 

Ho2 € 19 512,37 € 19 512,37 € 221,19 

TOTAAL terug te vorderen (in EUR) € 910,98 

 

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op 

de stratificatie bedraagt € 910,89.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1A/B. 

 

4. ALGEMENE INFORMATIE 
 

Op onze website www.mi-is.be kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische 

kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in 

het document genaamd “Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en 

van het M.B. van 30/01/1995”.  

Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV (www.riziv.be) die het 

mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te 

raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.  

 

5. CONCLUSIES 
 

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor € 7292 (steekproef) 
+ € 910,98 (stratificatie) = 8202,98 € te veel aan toelagen ontvangen voor de 

gecontroleerde periode. 

 

Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende 

maandelijkse kostenstaten. 
 

Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informatica 

toepassing definitief afgesloten worden.  

  

http://www.mi-is.be/
http://www.riziv.be/
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BIJLAGE 2 

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL 

1965 – PERIODE VAN 2013 T/M 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 
 

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt: 

 

- Dat er te veel toelagen werden ontvangen 

- en eventueel te weinig toelagen werden ontvangen. 
 

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in respectievelijk controletabellen 2A en 2B. 

 

1.2 Analyse van de ontvangsten 

 

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er 

te veel toelagen werden ontvangen. 

 

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2C. 
 

2 CONCLUSIES 
 

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

€ 296,39 + € € 6 294,08 = € 6 590,47 (zie de controletabellen 2A en 2C). 

 

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

controletabel 2B), 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.  

 

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

behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk. Voor de dossiers vermeld in 

controletabel 2B kan het OCMW nog correcties overmaken tot het einde van de derde 

maand na ontvangst van dit schrijven. 

 

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 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. 

 

Afgezien van het eerste punt stelde de inspecteur tekortkomingen vast met betrekking tot al 

deze elementen.  

 

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN 

STEEKPROEF  
 

Tien individuele dossiers werden gecontroleerd.  

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3. 

 

3. CONCLUSIE 
 

Uw centrum heeft op verschillende punten de procedure en de wetgeving met betrekking 

tot het recht op maatschappelijke integratie niet op correcte wijze toegepast; de 

aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel 1 van dit verslag. 

 

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

controletabel 3. Deze informatie dient binnen twee maanden na verzending van het rapport 

aan de inspecteur te worden gemaild. 

 

Controletabel 3 lijst ook de dossiers op waarvoor rechtzettingen zullen worden 

doorgevoerd door onze diensten.  
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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 

 

Zie volgende pagina.  
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Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de 

gecontroleerde periode: € 1 465 733,65 – € 35 952,72 = € 1 429 780,93.

2014 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 55%) € 294 256,38

Soc.integratieproject student(60%-65%) € 59 725,76

Project individuele integratie (70%)

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 62 923,17

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 67 166,20

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 2 221,98

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 183,34

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Regularisaties mbt voorgaande jaren aan controleperiode -€ 23 998,93

Totaal 2014 € 462 477,90 € 0,00

2015

Leefloon (50% - 55%) € 319 192,28

Soc.integratieproject student(65%) € 49 809,38

Project individuele integratie (70-75%)

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 55 264,88

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 50 727,42

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 2 223,24

Toelage onderhoudsgeld (100%)

Regularisaties mbt voorgaande jaren aan controleperiode -€ 1 687,45

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Totaal 2015 € 475 529,75 € 0,00

2016

Leefloon (55%) € 339 919,71 € 27 401,65

Soc.integratieproject student(65%) € 24 416,32

Project individuele integratie (75%) -€ 534,23

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 147 349,50

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 4 905,22

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 6 826,68

Toelage onderhoudsgeld (100%)

Regularisaties mbt voorgaande jaren aan controleperiode -€ 15,42

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Ontvangen in 2016 maar doorgegeven met datum in voege 

2013 € 811,40

Ontvangen in 2017 maar doorgegeven met datum 

invoegetreding 2016 -€ 2 832,55

Regularisaties 2017 mbt controleperiode € 6 583,63 € 8 557,50

Regularisaties 2018 mbt controleperiode -€ 1 725,41 € 2 014,72

Totaal 2016 € 527 726,00 € 35 952,72

TOTAAL 2014-2016 € 1 465 733,65 € 35 952,72
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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:  

 € 1 522 877,36 - € 43 962,63 = € 1 478 914,73.

2014 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 309 266,16 € 2 385,59

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 52 680,57

Project individuele integratie (70%)

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 124 878,54

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%)

Verhoogd bestaansminimum (100%)

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 76,88

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Installatiepremie organieke wet

Verkeerde boekingen

Totaal 2014 € 486 902,15 € 2 385,59

2015

Leefloon (50% - 65%) € 312 989,35 € 12 966,91

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 44 272,75

Project individuele integratie (70%)

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 125 583,23

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%)

Verhoogd bestaansminimum (100%)

Toelage onderhoudsgeld (100%)

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Installatiepremie organieke wet

Verkeerde boekingen

Totaal 2015 € 482 845,33 € 12 966,91

2016

Leefloon (50% - 65%) € 347 944,78 € 12 178,97

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 33 144,51

Project individuele integratie (70%)

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 172 040,59

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%)

Verhoogd bestaansminimum (100%)

Toelage onderhoudsgeld (100%)

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Installatiepremie organieke wet

Terugvorderingen doorgegeven via negatieve uitgaven 

en geboekt op algemene rekening terugvorderingen 

maatschappelijke dienstverlening 4135000 € 16 431,16

Totaal 2016 € 553 129,88 € 28 610,13

TOTAAL 2014-2016 € 1 522 877,36 € 43 962,63
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1.2 Vergelijking van de totalen 

 

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

Uitgaven € 1 465 733,65 1 522 877,36 -€ 57 143,71 -3.90% 

Ontvangsten € 35 952,72 € 43 962,63 -€ 8 009,91 -22,28% 

Saldo € 1 429 780,93 € 1 478 914,73 -€ 49 133,80 -3,44% 

 

Na het doorvoeren van diverse correcties toont de cijfervergelijking een verschil in netto-

uitgaven van 3,44% ofte € 49 133,80 in het nadeel van het OCMW. Dit forse verschil berust 

in grote mate op een omvangrijk uitgavenexces aan de zijde van het OCMW, in combinatie 

met een (in absolute termen) minder omvangrijk overschot aan ontvangsten voor het 

OCMW. 

 

Er werd gezocht naar mogelijke verklaringen voor het uitgavenverschil. Een belangrijke 

oorzaak is wellicht het feit dat het OCMW bepaalde toelagen niet heeft aangevraagd, zoals 
ook kon vastgesteld worden bij de controle van de RMI-dossiers. Daarnaast neemt het 

OCMW soms zijn toevlucht tot het compenseren van vorderingen via negatieve uitgaven.  

 

Dit laatste kon vastgesteld worden door het afpunten van de ontvangsten. Deze oefening 

bracht tevens andere tekortkomingen inzake de doorgave van ontvangsten naar de POD MI 

aan het licht, met name het doorgeven van ontvangsten met een verkeerde datum in voege. 

 

De Inspectie stelde bovendien problemen vast op het stuk van de boeking van ontvangsten. 

Deze worden regelmatig op een algemeen artikel (4135000) geboekt, zonder overboeking 

naar het artikel aangaande terugvorderingen leefloon (4135100).  

 

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS 
 

2.1 Analyse van de uitgaven 

 

De uitgaven (met uitzondering van deze in dossiers waarin ontvangsten waren) werden niet 

afgepunt. 

 

2.2 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. 

 

Samen met uw diensten werd vastgesteld dat alle terugvorderingen die in de rekening 

worden voorgesteld wel degelijk betrekking hebben op terugvorderingen van begunstigden 

die verschuldigd zijn aan de POD MI. Het betoelaagde deel van dit bedrag zal derhalve door 

onze diensten teruggevorderd worden op een volgende subsidie die u zal worden 

toegekend, ten belope van een bedrag van € 5 556,32. 

 

3. CONCLUSIE  
 

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

 



27 
 

 

Enerzijds heeft uw OCMW 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.  

 

Anderzijds kan uit uw terugvorderingen worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag 

van € 5 556,32 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. 

 

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

behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk. 

 



28 
 

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 

€ 1224,30 € 1239,56 € 15,26 

 

Er werd een te veel ontvangen subsidie van € 15,26 vastgesteld.  

 

2. CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN 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 (en zijn gezinsleden);  

          zijn bestaansmiddelen (en die van de gezinsleden); 

          identiteitsgegevens van de aanvrager  

          gezinssamenstelling 

          ingeval van appartementen: het attest inzake het aantal appartementen 

          voor de categorie 3:  

 hetzij de beschikking van toelaatbaarheid van de vordering tot collectieve 

schuldenregeling, als bedoeld in artikel 1675/6 van het Gerechtelijk Wetboek, 

uitgesproken ten opzichte van de aanvrager; 

 hetzij een attest van de persoon of de instelling als bedoeld in artikel 67 van 
de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, die de schuldbemiddeling 

verricht. 

Alle informatie die verkregen kan worden via de KSZ-stroom dient voor de inspectiedienst 

niet meer op een andere manier te worden bewezen. 

 

Uw centrum heeft 19 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef 

van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.  
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Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd 

vastgesteld dat de meeste punten werden nageleefd werden door uw OCMW. Echter 

kunnen ook enkele opmerkingen worden geformuleerd, waaronder het niet steeds 

respecteren van de procedurele termijnen voor het nemen van de beslissing en het 

versturen van de kennisgeving, alsook het ontbreken van datering op sommige 

aanvraagformulieren.   

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5. 

 

3. CONCLUSIES 

 

Voor het gecontroleerde jaar werd een te veel ontvangen toelage van € 15,26 vastgesteld. 

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

u zal worden toegekend.  
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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 2016 

 

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 DE AANWENDING VAN HET FONDS 

 

Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: € 2789 (activiteiten) + € 1859 

(kinderarmoede). Deze bedragen werden volledig gebruikt.  

 

De Raad keurde een reglement goed ter besteding van de middelen van het Fonds voor 

Participatie en Sociale Activering. Blijkens deze beslissing dd. 28 juni 2007 worden de 

middelen toegespitst op gezinnen met kinderen waarvan het inkomen een bepaalde grens (nl. 

deze gehanteerd binnen het Stookoliefonds) niet overschrijdt. Tussenkomsten lastens het 

Fonds worden toegekend op verzoek en individueel beslist door de Raad. De maximale 

bijdrage werd vastgesteld op € 100 per kind.   

 

2. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE 

 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

JAAR 

EFFECTIEVE 

UITGAVEN 

OCMW 

EFFECTIEVE 

TERUG- 

VORDERINGEN 

OCMW 

INGEDIENDE 

UITGAVEN 

UNIEK 

VERSLAG 

BEDRAG VAN 

DE SUBSIDIE 

VERMELD IN 

UNIEK 

VERSLAG 

SUBSIDIES 

AANVAARD NA 

INSPECTIE 

BOEKHOUDING 

2016 € 4648 € 0 € 5162,95 € 4648 € 4648 

 

Op basis van de boekhoudkundige controle wordt niet overgegaan tot terugvordering.  

 

De verklaring in het Uniek Verslag komt niet volledig overeen met de boekhouding. Op het 

artikel 6481130 (sociale activering en kinderarmoede) werden € 5395,82 aan uitgaven 

geboekt, waarvan € 747,82 (het exces t.o.v. de subsidie) werd overgeboekt naar een ander 

artikel. De boekhoudkundige operatie in verband met de sportweken is weinig transparant; 

de betaling aan de organiserende instantie werd geboekt op de algemene rekening 6002110 

(specifieke kosten voor ontspanning). De persoonlijke bijdrage van de ouders (minder dan 

een vijfde van dat bedrag) werd als opbrengst geboekt op de rekening 7000000. Aan 

sommige ouders werd een premie toegekend, bestemd voor het betalen van de persoonlijke 

bijdrage; deze werd geboekt als uitgave op het artikel 6481130. Dit laatste komt neer op een 

nuloperatie. Vermits de bewezen kosten voor de sportweken substantieel hoger zijn dan 

hetgeen hiervoor wordt aangegeven in het Uniek Verslag, worden deze uitgaven niet 

geweigerd. Wel wil de Inspectie aanbevelen in de toekomst door het OCMW geïnde 
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persoonlijke bijdragen van de begunstigden te boeken als ontvangst op het specifiek artikel 

en ook als zodanig aan te geven in het Uniek Verslag. In het algemeen dient er gewaakt over 

de overeenstemming tussen de aangifte en de boekhouding.  

 

3. CONTROLE VAN DE BEWIJSSTUKKEN 
 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

Een steekproef van 10 effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van 

bewijsstukken).  

 

Eén activiteit werd deels geweigerd wegens het niet-voorhanden zijn van een 

factuur/betalingsbewijs.  

 

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

6A. 

 

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

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

Eén activiteit werd deels geweigerd wegens het niet-voorhanden zijn van een 

factuur/betalingsbewijs.  

 

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

6B. 

 

4. CONCLUSIES 
 

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

van € 271,50. 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 

2016 

 

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 € 23776,05 om de 

personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 0,5 

voltijds equivalenten (VTE) te dekken. Bij de aangifte in het uniek verslag werd 0,82 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: € 23776,05 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 28023,60 

Terug te vorderen verschil: € 0 

 

2. CONTROLE VAN DE TEGEMOETKOMING VOOR DE BETALING VAN 

ONBETAALDE FACTUREN EN VAN DE MAATREGELEN IN HET KADER 

VAN EEN PREVENTIEF ENERGIEBELEID 

 

Voorafgaand kan opgemerkt worden dat het OCMW een reglement goedkeurde betreffende 

de besteding van de middelen van het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (beslissing dd. 

18/01/2005, gewijzigd 24/11/2009. Dit reglement voorziet in een tegemoetkoming van € 25 

resp. € 12,50 per maand (te indexeren) gedurende een jaar aan gezinnen resp. 

alleenstaanden met kinderen waarvan het bruto belastbaar inkomen een bepaalde grens 

(afgestemd op deze gebruikt binnen het Stookoliefonds) niet overschrijdt, mits voorlegging 

van het bewijs van betaling van vorige facturen. In 2016 bedroegen de jaarlijkse 

tegemoetkomingsbedragen resp. € 387 en € 194.  

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 8074,81 om de 

aanzuiveringen van de onbetaalde facturen (of facturen met betalingsmoeilijkheden) en de 

preventieve energieacties te dekken.  
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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 17503,30 25710,04 € 

Terugvorderingen 7779,31 387 

Netto-uitgaven 9723,99 25323,04 € 

  

De aangifte in het Uniek Verslag komt niet overeen met de boekhouding van het OCMW. 

De boekhouding maakt melding van ‘aanvullende toelagen’ die als zodanig niets te maken 

hebben met het Fonds. Er vindt geen teruggave plaats op basis van de boekhoudkundige 

controle, in de mate dat de netto-uitgaven in de boekhouding deze in het Uniek Verslag ruim 

overschrijden.  

 

2.1 Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  

 

36 dossiers1 van financiële steun werden door het OCMW aangegeven voor een 

tegemoetkomingsbedrag van € 9723,99.  

 

Een steekproef van tien van deze dossiers werd gecontroleerd.  

Twee punten werden grondig bestudeerd:  

 De betalingsbewijzen 

 De link tussen een gas-elektriciteitsfactuur die moeilijk kan betaald worden en/of een 

toestand van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en de gevraagde 

uitkering 

 

Twee dossiers werden geweigerd wegens het onvoldoende voorhanden zijn van een link met 

het Fonds; met name werden andere dan gas- en elektriciteitsfacturen ten laste genomen 

zonder dat aan de daartoe gestelde voorwaarden is voldaan (zie het eerste deel van het 

verslag). Een ander dossier werd deels geweigerd omdat de voorgelegde factuur de toelage 

niet volledig kon verantwoorden. 

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle per begunstigde in controletabel 7B. 

 

2.2 Controle van de betalingen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid  

 

Voor de gecontroleerde periode werd er geen enkel dossier met preventieve acties 

aangegeven.  

 

3. CONCLUSIES 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd een subsidiebedrag van € 253,44 (art. 6 controle van 

onbetaalde facturen) op een onrechtmatige manier ontvangen. 

 

Dit bedrag zal door mijn diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal 

worden toegekend. 

  

                                                                    
1 Ook dit cijfer is niet terug te vinden in de boekhouding, waarin een veel groter aantal tussenkomsten is geboekt.   



34 
 

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. 

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

of gedeeltelijke recuperatie wordt nagegaan. 

 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 

(merk op dat enkel de knipperlichten waarvoor opmerkingen werden geformuleerd of 

waarvoor toelage wordt ingehouden in deze controletabel worden vermeld).   

 

2. CONCLUSIES 

 

Uit de controle blijkt dat sommige van de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet 

correct waren, hetgeen erop wijst dat de feedbackcodes soms verkeerd geïnterpreteerd 

en/of verkeerd toegepast worden door uw medewerkers (met name ongerechtvaardigde 

toekenning code 1). 

 

In het algemeen blijkt ook dat de opvolging van de KSZ-stromen en van de naar uw Centrum 

verzonden knipperlichten voor verbetering vatbaar is. 

 

Voor verschillende dossiers werden in controletabel 8  richtlijnen/aanbevelingen 

geformuleerd (zie ook deel 1 van dit rapport). Hiermee dient er rekening gehouden te 

worden bij de behandeling van de  knipperlichten die in de toekomst worden verzonden.  

 

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

geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor deze dossiers 
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worden voor de bepaalde periode ingehouden. Indien er in deze dossiers nog recht is op een 

toelage dienen de formulieren conform de richtlijnen in controletabel 8 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 niet meer mogelijk om nog formulieren D1 (wet 02/04/1965) of formulieren B 

(wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode in te dienen. De POD MI sluit 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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