
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 14 

en 15 maart 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  

Zoutleeuw 

Prins Leopoldplaats 3 

3440 ZOUTLEEUW 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   3 
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1. INLEIDING 

 

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

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

sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. 

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

missie en gaan uit van de volgende visie ; 

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

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

regelgeving 

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

inzake maatschappelijke integratie. 

 

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

doelstellingen;  

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

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

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

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

 Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en 

armoedebestrijding te optimaliseren.  

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

een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

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

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

 

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

 Respect 

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid  

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Diversiteit  

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

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

 

 Omschrijving Jaar Bijlage 

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

medische kosten 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 1: controle van de medische 

bewijsstukken, Wet van 02/04/1965 

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 2: controle toelagen, Wet van 

02/04/1965 

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 

26/05/2002: boekhoudkundige controle 
2014 - 2016 

Bijlage 4: controle van de toelagen, 

Wet van 26/05/2002 

5 Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 
Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 5: controle van het 

Stookoliefonds 

6 Fonds voor Participatie en Sociale Activering 
Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 6: controle van het Fonds voor 

Participatie en Sociale Activering 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 7: controle van het Energiefonds, 

Wet 04/09/2002 

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

knipperlichten, OB van 14/03/2014 

9 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: controle van de GPMI toelagen 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 9: controle van de specifieke 

toelagen GPMI, OB van 12/10/2016 

 

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

verslag 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 

 

De informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw 

OCMW gestuurd. Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar. 

Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. 

 

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren. 

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende 

informatie verschaft. 

 
4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 

 

De onderstaande tabel(len) geven een overzicht van de belangrijkste vaststellingen en de 

aanbevelingen per gecontroleerde materie. 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 onderaan dit verslag.  

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

De gecontroleerde dossiers tonen een intensieve opvolging van de begunstigden aan en 

bevatten nagenoeg steeds de nodige bewijsstukken. De inspectie bracht echter ook enkele 
problemen aan het licht: 
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De sociale verslaggeving 

Er is niet voldaan aan de minimale voorwaarden van het sociaal verslag zoals bepaald in de 

Omzendbrief van 14/03/2014. Hierin wordt duidelijk gesteld dat het sociaal verslag moet 

worden afgesloten met een steunvoorstel ten aanzien van de Raad voor maatschappelijk 

welzijn of het Comité dat de bevoegdheid tot beslissing heeft. Het is dan ook aan te raden 

om uw sociale verslaggeving in lijn te brengen met de omzendbrief teneinde recuperaties 

van de toelagen te voorkomen. 

 

De kennisgeving van de beslissingen van het BCSD 

Aansluitend op de bovenstaande opmerking beantwoorden ook de kennisgevingen van de 

beslissingen van het BCSD die uw centrum verstuurd aan de begunstigden niet aan de 

voorwaarden van de Omzendbrief van 14/03/2014. Deze bepaalt dat de kennisgeving moet 

worden opgesteld in een toegankelijke taal. In dat opzicht lijkt een uittreksel uit de 

notulen niet ideaal. Zeker daar deze zaken bevatten die niet relevant zijn voor de 

begunstigde, zoals het betoelagingspercentage van diens leefloon. 

 
Het verrekenen van inkomens uit arbeid, SPI-vrijstelling 

Voor de gecontroleerde dossiers met een inkomen uit arbeid werd er vastgesteld dat uw 

centrum geen rekening hield met de SPI-vrijstelling op dit inkomen. Hierdoor werd er aan 

deze begunstigden te weinig leefloon toegekend. 

 

De vrijstelling van socio-professionele integratie is een middel om de integratie van de 

rechthebbende die begint te werken of die een beroepsopleiding aanvat of verderzet, aan 

te moedigen. De netto-inkomsten die hieruit voortvloeien, komen in aanmerking na aftrek 

van een bedrag van 239,25 € (index van 1 juni 2016) of 244,03 € (index van 1 juni 2017) 

op maandbasis, dat aanvangt op de eerste dag waarvoor het voordeel van de vrijstelling 

verschuldigd is en dat zes jaar later eindigt; (art. 35§1 van de wet). Graag verwijzen we 

hier naar de omzendbrief van 22/07/2014. 

 

Deze vrijstelling moet worden toegepast bij de berekening van het toe te kennen 

aanvullend leefloon wanneer de tewerkstelling start nadat het RMI werd toegekend, 

behalve wanneer de betrokkene specifiek vraagt om de toepassing van deze bepaling uit te 

stellen in de tijd (bijvoorbeeld wanneer hij begint met een uitzendarbeid van 5 dagen). 

 

Het opstellen van een sociale balans als basis voor het GPMI 

Er werd vastgesteld dat de sociale balans ontbreekt in de dossiers. De Omzendbrief van 

12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: “Het is belangrijk dat er in de periode 

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

opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij de 

verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de gerechtigde.”  

 

Dit laatste moet tot uiting komen in de sociale balans, die het GPMI dus voorafgaat. 

Middels het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid, 

zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie en indien mogelijk ook in de richting van 

een inschakeling in het arbeidsproces. 

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

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

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

prioriteiten vastgelegd in het GPMI vormen de basis voor de evaluaties. Indien nodig moet 
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het GPMI aangepast worden, eerder dan mogelijk te snel sancties toe te passen. Deze 

aanpassing van het GPMI kan als bijlage bij het GPMI gevoegd worden. De aanwezigheid 

van de sociale balans is een belangrijk element betreffende het behouden van de 10% extra 

toelage voor een GPMI-dossier. 

 

De inspectie is er zich van bewust dat een uitgebreide uitleg van de inhoud van de sociale 

balans pas laat werd gecommuniceerd. Dit maakte het niet evident om de nieuwe 

bepalingen in de dossiers te verwerken. Daarom wordt er geen terugvordering gesteld van 

de verhoogde toelagen mits het OCMW de sociale balans en GPMI voor de in 

controletabel 3 vermelde dossiers opnieuw opstelt en overmaakt aan de inspectie. Meer 

details hierover in de bijlagen en controleroosters van dit verslag. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Er is een zeer goede opvolging van de RMI-subsidies vastgesteld, en dit zowel voor de 

uitgekeerde steunen als voor de eventuele terugvorderingen hierop. Voor dit laatste 

aspect werd er wel vastgesteld dat het OCMW soms de verkeerde procedure hanteert, 

namelijk door het in mindering brengen van de gevraagde toelagen via het B-formulier. Dit 

blijkt wel aangepast te zijn in de loop van 2016 en sindsdien correct te verlopen. 

Hieronder nog een overzicht van de procedure ter zake: 

 

- Van zodra terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen moeten ze 

worden aangegeven bij de POD MI. 

- Deze aangifte dient te gebeuren via het D-formulier (F-formulier voor aangiftes van 

de Wet van 1965) 

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

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

minstens jaarlijks  de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier 

over te maken. Compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden 

- Vb. 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 

- Als bijkomende ondersteuning kan in de omschrijving van de ontvangsten in de 

boekhouding een gestandaardiseerde commentaar worden gebruikt. Vb. ‘TV’ 

‘Leefloon’ ‘Naam’ ‘periode betrekking’. Dit zorgt er voor dat alle nodige informatie 

voor het invullen van de D-formulieren aanwezig is in de lijsten uit de boekhouding 

en dat er duidelijke overzichtslijsten van de effectief geïnde ontvangsten kunnen 

worden voorgelegd. 

-  
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De behandeling van de knipperlichten 

 

Er zijn voor de periode 2015-2016 geen openstaande knipperlichten meer. Dit getuigt van 

een goede opvolging van de KSZ-stromen en van de knipperlichten die via de E-box naar 

uw centrum worden verstuurd. 

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 
Na het afronden van de controles werden de resultaten overlopen met de OCMW-

secretaris, de jurist en de betrokken medewerkers. Ook werden de controleroosters – 

zoals opgenomen in de bijlagen van dit rapport – ter nazicht overhandigd. 

 

Voor het afsluiten van de boekhoudkundige controle van de RMI-toelagen werd er een lijst 

overhandigd met de tijdens de inspectie vastgestelde verschillen. Uw medewerkers kregen 

de mogelijkheid om hierop te reageren en waar mogelijk de nodige bewijsstukken door te 

sturen. Zij reageerden correct en tijdig, de laatste informatie werd aan de inspecteur 

doorgestuurd op 26/03/2018. Deze gegevens werden verwerkt in dit inspectieverslag. 

 

Het belangrijkste onderdeel van de debriefing betrof de opmerkingen die werden gesteld 

naar aanleiding van de controle van de RMI-dossiers, en meer bepaald de correcte 

procedure met betrekking tot de sociale balans en het GPMI. Het OCMW kreeg de 

opdracht om deze opnieuw uit te werken voor de gecontroleerde dossiers, zie hiervoor ook 

de algemene opmerkingen, bijlagen en controleroosters van dit rapport. 

 

Om deze principes te verduidelijken werden er enkele mogelijke systemen toegelicht en 

werd er documentatie ter beschikking gesteld van uw centrum.  

 

Deze gegevens werden voor het merendeel ontwikkeld door uw collega’s uit andere 

gemeentes en toonden hun praktische nut al aan. Het is dan ook de hoop van de 

inspectiedienst dat uw  centrum op basis hiervan een voor uw gemeente geschikte 

procedure kan ontwikkelen en implementeren. Dit zal worden nagegaan aan de hand van de 

informatie die uw centrum dient over te maken voor de dossiers vermeld in controlerooster 

3. 

 

 

  



  7 

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 

Eventueel 

te weinig 

ontvangen toelagen 

Terugvorderings- 

procedure 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van 

de sociale dossiers 
2017 Zie controletabel 3 

Uit te voeren door 

uw diensten 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

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 € 1 594,45 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

 

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de 

ontvangst van dit verslag te verzenden naar mi.inspect_office@mi-is.be 
Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een 

aanvaarding van de resultaten van de inspectie.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie: 

De directeur-generaal, 

 

 

 

 

 

 

 
Anne-Marie VOETS 

 

 

  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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BIJLAGE 3 

CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET 

VAN 02/04/2002), 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. 

 

De inspecteur stelt vast: 

 dat de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de 

volgende elementen:  

 De sociale verslaggeving 

 Het verrekenen van inkomens uit arbeid: De SPI-vrijstelling 

 De kennisgeving van de beslissingen van het BCSD 

 en dat de procedure niet toegepast werd met betrekking tot de volgende elementen:  
 Het opstellen van een sociale balans als basis voor het GPMI 

 Het opstellen van GPMI’s met een duidelijke meerwaarde voor het 

traject van de begunstigden 

 

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 
 

In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de procedure 

met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de 

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

geformuleerd in deel 1 van dit verslag. 

 

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

Controletabel 3. Deze informatie dient binnen de twee maanden na verzending van het 

rapport aan de inspecteur te worden gemaild. 
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BIJLAGE 4 

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES 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. 

 

ALGEMENE VERGELIJKING 
Cijfers volgens de POD MI 
 

 
 

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

gecontroleerde periode: € 184 425,86 

 

2014 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 51 759,16 € 1 617,36

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 6 894,49 € 0,00

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

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 1 710,83 € 0,00

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

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

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

2015 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 36 544,01 € 440,10

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 6 352,44 € 0,00

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

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

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

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

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

2016 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 55 539,25 € 9 241,30

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 11 057,55 € 0,00

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

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 25 866,89 € 0,00

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

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

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

TOTAAL € 195 724,62 € 11 298,76

POD MI
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Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

 
 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode: € 180 965,23 

 

Vergelijking van de totalen 
 

 
 

AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS 
 
Alle dossiers werden geanalyseerd. 

2014 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 59 001,32 € 2 477,36

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

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

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 1 710,83 € 0,00

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

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

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

2015 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 47 214,17 € 5 639,26

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

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

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

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

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

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

2016 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 63 461,24 € 12 510,21

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

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

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 30 204,50 € 0,00

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

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

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

TOTAAL € 201 592,06 € 20 626,83

OCMW

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

Uitgaven € 195 724,62 € 201 592,06 € 5 867,44 3,00%

Ontvangsten € 11 298,76 € 20 626,83 € 9 328,07 82,56%

Saldo € 184 425,86 € 180 965,23 € 3 460,63 1,88%



  11 

Analyse van de uitgaven 
 

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

hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 4 A. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

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

hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 4 C. 

 

CONCLUSIE  
 

Voor de gecontroleerde periode 2014 tot en met 2016, werd volgend resultaat vastgesteld: 

 

Uw OCMW heeft te veel toelagen ontvangen: 

Op basis van de dossiers in controletabel 4A werd er vastgesteld dat uw OCMW voor een 

bedrag van € 238,20 te veel aan toelagen heeft ontvangen. Deze te veel ontvangen toelagen 

zullen worden ingehouden op een volgende subsidie die u wordt toegekend. 

 

Op basis van de dossiers in controletabel 4C werd er vastgesteld dat uw OCMW zijn 

effectieve ontvangsten met betrekking tot het RMI niet correct aangaf. Bijgevolg werd er 

voor € 1 356,26 te veel aan toelagen uitgekeerd. Deze zullen worden ingehouden op een 

volgende subsidie die u wordt toegekend. 

 

Een totaal van € 1 594,45 zal worden ingehouden op uw volgende subsidies. 
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BIJLAGE 8 

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015-2016 

 

Deze 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. 

 

ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN 

 

Er zijn voor de periode 2015-2016 geen openstaande knipperlichten meer. Dit wijst op een 

goede opvolging van de KSZ-stromen. 

 
De resultaten per gecontroleerd knipperlicht vindt u in controletabel 8 van dit verslag. 

 

CONCLUSIE 

 

Er zijn voor de periode 2015-2016 geen openstaande knipperlichten meer. Dit getuigt van 

een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden 

verstuurd. 

 

 

 


