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OCMW probeert fraude al proactief en preventief te bestrijden

In een bericht op Facebook reageert OCMW-voorzitter Patrick De Smedt op de oproep van
gemeenteraadslid Vera Van der Borght voor de oprichting van een fraudecel in het OCMW.
Volgens De Smet loopt er sinds vorig jaar al een onderzoek naar de haalbaarheid en
wenselijkheid van een fraudecel in het OCMW en wordt door samenwerkingsakkoorden
fraude proactief en preventief bestreden.
Eerder deze week lanceerde OpenVLD-gemeenteraadslid Vera Van der Borght een oproep
voor de oprichting van een fraudecel in het OCMW van Aalst. Over het principe van
fraudebestrijding is OCMW-voorzitter Patrick De Smedt het eens met Van der Borght, maar
met de stelling dat OCMW’s amper strijd zouden voeren tegen fraude niet. Patrick De
Smedt: “Dat slechts 4 OCMW’s dit organiseren via een zgn. fraudecel kan ik wel
bevestigen. Maar dit wil nog niet zeggen dat er in de andere OCMW’s geen werk van
gemaakt wordt.”
De Smedt wijst er op dat er, naar aanleiding van een vraag van OCMW-raadslid Arnold Van
De Perre in 2011, reeds een onderzoek loopt naar de wenselijkheid en haalbaarheid van
een fraudecel in het Aalsterse OCMW. “ Het onderzoek werd dit jaar verdergezet, waarbij
het Gents systeem aan onze maatschappelijk werkers werd toegelicht. Het systeem focust
er enerzijds op de individuele dossiers waarbij er een vermoeden van fraude is, anderzijds
wordt ook meer algemeen gefocust op zgn. fenomeenanalyse bij risicogroepen (bv. bij
deeltijdse tewerkstelling in de horeca of domiciliefraude). Deze cel inventariseert
anderzijds ook dossieroverschrijdende info zoals bv. malafide werkgevers en het uitbouwen
van een systeem van wat men meldingsmanagement noemt. Wij volgen de evolutie van dit
(laat het ons nog pilootproject) noemen, verder op.” verduidelijkt Patrick De Smedt.
In z’n Facebookbericht haalt de OCMW-voorzitter nog aan dat het OCMW reeds proactief en
preventief fraude probeert te voorkomen. “Naast de interne acties, waar de positieve

resultaten zich weerspiegelen in de controles van het POD – het OCMW krijgt doorgaans
een goed rapport – maakt de sociale dienst van het OCMW ook gebruik van zijn
samenwerkingsverbanden en netwerken om aan cliëntoverleg te doen. Zo proberen wij
proactief en preventief fraude te voorkomen.”

