
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

31/05 en 01/09/2016. 

 

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  

Antwerpen 

Lange Gasthuisstraat 33 

2000 Antwerpen 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    
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1. INLEIDING 
 

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

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

sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. 

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

missie en gaan uit van de volgende visie ; 

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

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

regelgeving 

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

inzake maatschappelijke integratie. 

 

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

doelstellingen;  

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

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

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

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

 Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en 

armoedebestrijding te optimaliseren.  

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

een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

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

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

 

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

 Respect 

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid  

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Diversiteit  

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

(http://www.mi-is.be/be-nl/OCMW/OCMWs). 

  

http://www.mi-is.be/be-nl/OCMW/OCMWs
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2. CONTROLES 
 

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 
Jaar 2013 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
Jaar 2013 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
Jaar 2015 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
Jaar 2013 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
Jaar 2014 

Bijlage 5: Controle van het 
stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds Jaar 2014 
Bijlage 7: Controle van de 

Energiefonds-subsidies 

 

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

brief. 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 
 

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren.  

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

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

informatie verschaft.  

De inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd 

werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. Deze stukken 

waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per 

gecontroleerde materie. 

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

 

Uit de controle van de facturen bleek dat er een aantal kosten dubbel ingediend werden, 

of dat er een tikfout (kommafout) gemaakt werd waardoor het gevraagde bedrag een stuk 

hoger lag dan het door het OCMW betaalde bedrag. Er is hier zeker geen sprake van 

kwaad opzet, eerder van onvoorzichtigheid. Het is dan ook aan te bevelen dat het 

OCMW voor de medische kosten en farmaceutische kosten intern een 

controleprocedure ontwikkelt voor kostenstaten (formulieren D1) met een bijzonder 

hoog bedrag (bijvoorbeeld meer dan €2.500). 

 

Zoals in het verleden reeds vastgesteld vraagt het OCMW het remgeld terug voor 

personen die een inkomen hebben van minstens het equivalent leefloon. Aangezien het 



4 
 

OCMW ondertussen het nodige zou gedaan hebben om hieraan een mouw te passen, 

verwacht de inspectie dat het aantal fouten (en bijhorende terugvordering) hiertegen in de 

toekomst minimaal zal zijn. 
 

In de kennisgevingsbrief staat standaard: “Voor de financiële hulp die u moet terugbetalen vindt 

u als bijlage een factuur en een overzicht van alle bedragen die u nog moet betalen. Kan u deze 

facturen niet betalen? Heeft u nog geen afbetalingsplan? Neem dan contact met uw 

maatschappelijk werker.” 

Deze zin kan in dit kader als overbodig beschouwd worden en mag nooit als standaardzin 

opgenomen worden, enkel als de situatie van toepassing is. Er wordt dan ook gevraagd 

deze zin uit het sjabloon te verwijderen. 

 

Elke beslissing tot ten laste name moet gekoppeld zijn aan een steunaanvraag ondertekend 

door de begunstigde. Deze steunaanvraag is nog steeds niet in alle dossiers aanwezig. 

Opdat het controleerbaar zou worden dat beslissingen van het OCMW voorafgegaan 

worden door een steunaanvraag én steunaanvragen ook een beslissing 

(weigering/toekenning) tot gevolg hebben wordt er aangedrongen dat het (elektronisch) 

dossier steeds de steunaanvra(a)g(en) bevat. Alle steunaanvragen zouden via een 

(elektronisch) register ook gemakkelijk consulteerbaar moeten zijn.  

Er wordt op aangedrongen dat hieraan de nodige aandacht besteed wordt om het aantal 

dossiers met een ontbrekende steunaanvraag tot het minimum te beperken. 

Ter herinnering: zolang een dossier lopende is (geen onderbreking in de steunverlening) 

dient er geen nieuwe steunaanvraag ingevuld te worden (als het tenminste gaat om 

dezelfde soort steun), ook niet bij de herziening. 

 

De sociale verslagen zijn in de grote meerderheid van de gecontroleerde dossiers 

voldoende duidelijk. Het sociaal onderzoek bij twee van de achttien gecontroleerde 

dossiers was onvoldoende gevoerd, met terugvordering tot gevolg. 

 

Attesten dringende medische hulp moeten in voorkomend geval kunnen voorgelegd 

worden bij controle (zie hiervoor de Omzendbrief betreffende het attest dringende 

medische hulp van 01/03/2005). Attesten die niet voorgelegd kunnen worden hebben 

terugvordering van de kosten tot gevolg, indien er in de maand volgend op de controle 
geen duplicaat van het oorspronkelijk opgemaakte attest kan voorgelegd worden. Dit geldt 

voor de kosten vanaf datum verzorging 01/01/2016. Bij de voorbereiding van de controle 

dient het OCMW na te gaan of de attesten al dan niet aanwezig zijn en indien nodig reeds 

de duplicaten bij de zorgverstrekker opvragen. Het duplicaat wordt maar als dusdanig 

beschouwd als het woord “duplicaat” op het attest vermeld staat, mét vermelding van de 

oorspronkelijk opmaakdatum. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Er werd een goede opvolging vastgesteld zowel wat betreft de uitgavenzijde als de 
ontvangstenzijde.  

Bij de ontvangsten werd er slechts bij 4 van de 89 afgepunte dossiers (4,5%) een bedrag 

gevonden dat het OCMW vergeten was over te maken aan de POD.  

In 3,46% van de gecontroleerde dossiers (11 van de 318 gecontroleerde dossiers) met 

uitgaven geboekt in 2013 werden er bedragen gevonden die teveel of te weinig werden 

gevraagd van de  POD MI. 
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Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Het globaal beeld van het beheer van de RMI-dossiers is positief, met name betreffende het 

gevoerde sociaal onderzoek, het afleggen van huisbezoeken, de aanwezigheid van 

bewijsstukken. Op procedureel vlak worden er echter geen stappen vooruit gezet (zie 

verder).  

 
Er is een positieve evolutie merkbaar betreffende het aanvragen van de verhoogde 
toelagen (zoals daar zijn ex-daklozen, studenten, GPMI-opleiding) voor de juiste dossiers.  

 

Eén bepaalde algemene opmerking werd reeds bij enkele voorgaande controles gemaakt. 

Het betreft de kennisgeving van de beslissing die naar de begunstigden wordt verstuurd, 

de kennisgevingsbrief.  

Er werden tal van opmerkingen gegeven bij de controles uitgevoerd in 2013 én 2014 

betreffende de kennisgevingsbrieven die opgestuurd worden naar de begunstigden. De 

brieven zoals die gezien werden tijdens deze controle verschillen niet of nauwelijks van 

deze uit het verleden. De kennisgeving is het eindproduct van al het voorafgaande 

afgeleverde sociaal onderzoekswerk, wat op zich vaak uitstekend is. De kennisgevingsbrief 

als eindproduct zou het orgelpunt moeten zijn van dit uitgevoerde werk, maar is op zich 

duidelijk het zwakste punt in heel de leefloonprocedure binnen het OCMW. Ondanks 

gemaakte afspraken bij de laatste controle in 2014 om ten gronde iets te veranderen aan 

de kennisgevingsbrieven was hiervan niets te merken. Voor een detail van de opmerkingen 

(sommige van deze opmerkingen worden reeds geformuleerd vanaf 2009) betreffende de 

kennisgevingsbrieven verwijs ik naar het rapport met referentie 

ANT/14//W65M/W65B/RMID/RMIB/STOF/SCP 
 

Het is volgens de inspectie aangewezen om in de toekomst te opteren voor een totaal andere 

aanpak, zodat er een kennisgevingsbrief ontstaat die leesbaar is voor de klant en waarbij de 

correcte data vermeld worden. Graag had de inspectie van het OCMW voor einde maart 2017 

een schriftelijk verslag gekregen wat het OCMW plant te doen om aan deze opmerking tegemoet 

te komen. 

 

Een ander pijnpunt over de jaren heen betreft het genereren van sociale verslagen. Dit 

zorgt ervoor dat latere gegevens ook opgenomen worden in een vroeger sociaal verslag 

zodat het volgen van de historiek/chronologie moeilijk is. Zo verschijnt bijvoorbeeld een 

afgelegd huisbezoek in 12/2015 in een verslag dat opgemaakt werd in 5/2015. Het is zeer 

moeilijk om op die manier zicht te krijgen op de chronologie van feiten binnen de sociale 

dossiers. Een sociaal verslag van het OCMW is opgebouwd uit verschillende onderdelen 

(gezondheid, tewerkstelling, …). Deze onderdelen zijn nuttig in die zin dat het sociaal 

onderzoek volledig is en alle aspecten aan bod komen. Waar het sociaal verslag te veel aan 

ontbreekt is een algemeen samenvattend beeld van de situatie. Dit was reeds een 

opmerking bij vorige controles. 

 

De overige zaken waaraan meer aandacht moet besteed worden zijn de volgende: 

 

Intakedocument:  

In 13 van de 50 gecontroleerde dossiers waren er opmerkingen over het intakedocument 

(26%). Het werd niet teruggevonden, of teruggevonden zonder datum opmaak. De 

opmaak van dit document is wettelijk verplicht op basis van het artikel 6 van het AR van 

11/07/2002. Het intakedocument is soms ook slordig ingevuld, moeilijk leesbaar en 
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cijfergegevens (bedrag van een uitkering, of bedrag KI, bedrag verkoop huis, enzovoort) 

worden niet altijd opgenomen. Een goed ingevuld intakedocument is van juridisch groot 

belang daar het hét document betreft binnen de leefloonprocedure waarin de aanvrager 
verklaart/ondertekent wat zijn financiële/sociale situatie is.  

 

Werkbereidheid & inschrijving VDAB:  

Het inschrijvingsbewijs van de VDAB ontbreekt in 7 van de 50 gecontroleerde dossiers 

(14%). Volgens artikel 3§5 van de Wet van 26 mei 2002 moet de aanvrager, om het recht 

op maatschappelijke integratie te kunnen genieten, werkbereid zijn, tenzij gezondheids- of 

billijkheidsredenen dit beletten. In toepassing van de omzendbrief van 07/02/2014 dienen 

we u erop te wijzen dat deze inschrijving verplicht is. Dit is anders indien betrokkene 

vrijgesteld wordt van werkbereidheid om billijkheidsredenen/gezondheidsredenen. Dit 

moet dan expliciet vermeld worden in sociaal verslag en kennisgevingbrief. Dit gebeurt 

momenteel niet. 

 

Het OCMW verrekent de SPI-vrijstelling niet steeds: wanneer nodig: 

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 234,55 € (geïndexeerd op 1 december 2012), 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). 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 vraagt om de toepassing van deze 

bepaling uit te stellen in de tijd (bijvoorbeeld wanneer hij begint met een uitzendarbeid van 

5 dagen). Het wordt aangeraden (opnieuw) kennis te nemen van de Omzendbrief 

betreffende het SPI (22/07/2014). 

 

Verkeerde formuleringen bij de contracten GPMI-studenten en tekortkomingen bij de evaluaties: 

De evaluaties zijn vaak zeer kort en té weinigzeggend, te bondig, en gebeuren niet 

noodzakelijk per kwartaal. Voor de verhoogde toelage GPMI-studenten is het uitvoeren 

van evaluaties per kwartaal een onderdeel om de verhoogde tegemoetkoming te 

verkrijgen. Het wordt aanbevolen dat het OCMW intern bekijkt op welke manier de 
evaluaties het best kunnen uitgevoerd worden en op welke manier deze evaluaties een 

schriftelijke weerslag krijgen.  

Het punt 5 “bevoegdheid” is juridisch niet correct geformuleerd. Gelieve dit aan te passen. 

Het doel bij GPMI-studenten is bovendien de studies met succes afwerken, wat niet als 

dusdanig vermeld wordt in het GPMI-student. Tenslotte is de volgende zin vatbaar voor 

een meer leesbare formulering "Deze overeenkomst is geldig voor de duur van de 

toekenning van het leefloon vanaf de ondertekening van deze overeenkomst voor de duur 

van de studies". 

Gelieve in verband met het GPMI ook de toekomstige richtlijnen omtrent de juridische 

wijzigingen hieromtrent op te volgen. 

 

Het toekennen en stopzetten van het leefloon gebeurt niet steeds op de correcte datum: 

De datum toekenning van een leefloon is in principe de datum van aanvraag, ingeschreven 

in het register. Indien er eerder dan de datum aanvraag wil toegekend worden dient dit 

duidelijk gemotiveerd te worden in sociaal verslag en kennisgevingsbrief. Voor 

ongemotiveerde eerdere toekenningen kan de toelage voorafgaand aan de aanvraag in de 

toekomst teruggevorderd worden. 
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De datum stopzetting leefloon kan binnen dezelfde filosofie ook niet vrij gekozen worden. 

Als iemand bijvoorbeeld voltijds begint te werken op 10 juni, dan dient het leefloon 

stopgezet te worden op 10 juni. Tot en met 9 juni heeft de begunstigde recht op leefloon. 
Wat het OCMW vaak doet is de situatie per maand bekijken, en de inkomsten te 

verrekenen over de ganse maand. In het voorbeeld hierboven zal dit altijd in het nadeel 

van de begunstigde uitkomen. Het gebeurt dat er stopgezet wordt vanaf het begin van de 

maand (in het voorbeeld zou dit zijn vanaf 1 juni).  

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Er werd een gering verschil van 0,14% vastgesteld tussen netto uitgaven OCMW en POD 

MI, wat op zich een sterk resultaat is. Het OCMW ontving iets meer aan netto 

betoelaging van de POD MI dan het OCMW zelf netto uitbetaalde.   
Twee opmerkingen die bij de vorige controle werden geformuleerd zijn ook voor 2013 

van toepassing: 

 

Betreffende de ontvangsten is de opvolging betreffende afbetalingen voor verbetering 

vatbaar. In 14% van de gecontroleerde dossiers (20 van de 140 gecontroleerde dossiers) 

met ontvangsten geboekt in 2013 werden er bedragen gevonden die hadden moeten 

teruggestort worden aan de POD MI. Het viel hierbij op dat het vaak om afbetalingen gaat 

van in het verleden gevorderde bedragen.  

Een voorbeeld kan dit verduidelijken: in 2011 wordt er beslist dat begunstigde € 1.500 

moet terugbetalen aan het OCMW wegens onterecht ontvangen. Er wordt een 

afbetalingsplan afgesproken van €50 per maand. Het bedrag van €1.500 komt bijgevolg 

gespreid bij het OCMW binnen over 30 maanden. In 2013 komt er € 600 binnen. Dit 

laatste bedrag wordt regelmatig vergeten door te geven aan de POD MI. Het wordt 

aanbevolen dat het OCMW onderzoekt of er ondertussen een betere opvolging bestaat 

van deze ontvangen bedragen via afbetalingsplan. 

 

Ten tweede wordt het nogmaals aanbevolen dat het OCMW werk maakt van een 

identificatiesysteem voor ontvangsten betreffende de onderhoudsplicht. Het is immers zo 

dat de ontvangsten die het OCMW in het kader van de onderhoudsplicht studenten niet 

moet overmaken aan de POD MI (dit gebeurt meestal ook niet daar het geboekt wordt 

op de naam van de terugbetalende ouder). Deze bedragen worden echter wel opgenomen 

in het totaalcijfer van de geboekte ontvangsten van het leefloon, wat een licht vertekend 

beeld geeft van de ontvangsten die het OCMW aan de POD MI moet overmaken. 

 

Er werd ook vastgesteld dat bij de doorgave van de ontvangsten naar de POD MI toe (via 

formulier D) de terugbetalingsrubriek (en daardoor soms ook het 

terugbetalingspercentage) verschilt van de betoelagingsrubriek. Dit gebeurt mogelijk vaker 

in het nadeel dan in het voordeel van het OCMW. Het is aan te bevelen dat het OCMW 

nagaat wat hiervan de oorzaak is en de nodige aanpassingen doet opdat er steeds 

terugbetaald wordt aan het juiste percentage.  
Een voorbeeld kan dit verduidelijken: er werd in 2012 een leefloon toegekend voor een 

student (betoelaging 65%+10%). Het OCMW beslist in 2013 dat een gedeelte van dit 

leefloon moet terugbetaald worden door de student aan het OCMW. Deze student 

betaalt in 2013 terug aan het OCMW. Het OCMW geeft de terugvordering echter niet 

door aan 65%+10% (GPMI-student), maar aan bijvoorbeeld 100% (ex-dakloze) of 65% 

(gewoon leefloon). Zie ook controletabel 4C. 
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Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

De meerderheid van de gecontroleerde dossiers waren procedureel en op het vlak van 

het sociaal onderzoek correct. In enkele van de gecontroleerde dossiers werd wel de 

termijn van dertig dagen overschreden (meer dan dertig dagen tussen datum aanvraag en 

datum beslissing Comité). Zoals vermeld in het vorige verslag van deze controle heeft dit 

een terugvordering van de toelage tot gevolg voor deze dossiers.  

 
De kennisgeving van de beslissing vermeldt een verkeerde datum waarop betrokkene de 

stookoliepremie krijgt. Er wordt standaard vermeld “U krijgt op 01.01.2014 een uitkering 

voor uw stookoliepremie…” 

Het is aan te bevelen deze zin te veranderen in “U krijgt een  stookoliepremie van € … 

betreffende uw aanvraag van dd/mm/yy.” 

 

Het OCMW betaalde wel voor 2014 €9.608,90 meer uit dan het subsidies aanvroeg. 

Gezien deze periode afgesloten werd kan dit bedrag niet meer aangevraagd worden. 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

Alle ingediende kosten kwamen in aanmerking voor betoelaging. Er werd ook een goed 

beheer van de schulddossiers vastgesteld.  

 

De kennisgeving van de beslissing bevat echter verkeerde data. De datum van beslissing 

ligt nà de datum van uitkering, wat op zich onmogelijk is.  

Bvb.: het Comité nam op 28.10.2014 een beslissing … U krijgt op 09.10.2014 een uitkering 

voor uw energiefactuur. 

Het is aan te bevelen deze laatste zin te veranderen in “U krijgt een uitkering voor uw 

energiefactuur van € … betreffende uw aanvraag van dd/mm/yy.” 

 

 
5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

De controle van de RMI-dossiers verduidelijkte dat het OCMW vaker voor correcte 

dossiers de verhoogde toelages leefloon aanvraagt. Het sociaal onderzoek blijft een sterk 

punt. De moeilijk leesbare kennisgevingsbrieven blijven hét grote pijnpunt waaraan dringend 

iets gedaan moet worden. 

De boekhoudkundige controle van het leefloon toonde nogmaals aan dat de uitgavenkant 

tussen OCMW en POD MI nauw bij elkaar aansluit. De opvolging en doorgave van dossiers 

met gerealiseerde ontvangsten door middel van afbetalingsplannen blijft een moeilijkheid. 

De boekhoudkundige controle in het kader van de wet van 02/04/1965 vertoonde in 2013 

meer verschillen in dossiers aan de ontvangstenzijde dan bij de vorige controle, maar minder 

dossiers met verschillen aan de uitgavenzijde. Op zich blijft het eindresultaat wel sterk. 

Er is een duidelijke vooruitgang merkbaar betreffende de controles van het stookoliefonds 

en het Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit. Vooral betreffende het stookoliefonds is de 

vooruitgang opvallend, zich uitend in veel minder procedurele fouten en een meer sluitend 

sociaal onderzoek.  
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Debriefing 

De resultaten van de controles werden overlopen met de medewerkers verantwoordelijk 

voor de desbetreffende materies. Voor alle controles verlief dit een opbouwende sfeer. 

Vooraleer de conclusies van de controles definitief opgesteld werden werd de kans gegeven 

per materie tot feedback van de OCMW-medewerkers.  

 

6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle Periode 
Terugvorderings-

procedure 

Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten Jaar 2013 Zie bijlage 1 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle Jaar 2013 Zie bijlage 2 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de 

sociale dossiers 
Jaar 2015 Zie bijlage 3 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) Jaar 2014 Zie bijlage 5 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

Vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, controle van 

de medische kosten 
Jaar 2013 €144.826,00 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
Jaar 2013 €44.532,07 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de sociale 

dossiers 

Jaar 2015 
Cf. bijlage nr. 

3 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

Jaar 2013 €23.490,06 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Stookoliefonds 

(verwarmingstoelage) 
Jaar 2014 €350,14 

Door onze 

diensten 

Op de volgende 

subsidie die u 

wordt 

toegekend 
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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 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 2013 
 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:  

 Een controle op de naleving van de wetgeving ter zake via een steekproef van de 

individuele dossiers 

 Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen 
 

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS  
 
Tijdens de controle werden 18 individuele dossiers nagekeken voor de volgende elementen:  

 De steunaanvraag (indien nodig geacht) 

 De borg (indien nodig geacht) 

 De verzekerbaarheid (indien nodig geacht) 

 De sociale verslagen.  

 

De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet steeds op een correcte manier 

werden toegepast:  

 Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)  

 Controle van de borg (indien nodig geacht)  

 

De inspecteur had bij een aantal dossiers enkele opmerkingen. 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 de volgende elementen niet steeds op een correcte manier 

werden toegepast: 

 administratieve juistheid van de aangiftes (dubbel ingediende kosten);  

 naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 
02/04/1965 (niet vergoedbaar remgeld). 

 

De inspecteur stelde bij een aantal ingediende kosten fouten vast. U vindt een gedetailleerde 

beschrijving van de fouten per ingediende kost in de controletabel 1B. 
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3. FINANCIELE CONTROLE  
 

Extrapolatie van de financiële resultaten  
 

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). 

 

Beschrijving 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”).  

 

Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de 
steekproef. 
 

Kosten-

type 

Subsidie-

totaal  

(in €) 

Totaal 

steekproef 

(in €) 

Extrapolatie-

factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

(in €) 

Terugvordering 

na extrapolatie 

(in €) 

med1 57.826,10 573.782,89 9,92 JA 2.554,00 25.335,68 

far1 40.840,29 402.309,49 9,85 JA 3.404,67 33.536,00 

amb1 85.172,39 846.530,76 9,94 JA 3.068,53 30.501,19 

hosp1 113.744,23 1.057.125,71 9,29 NEE 244,94 244,94 

TOTAAL      €89.617,81 

 
Legende: 

Med = medische kosten buiten zorginstelling. 

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling. 

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.  

Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling 

1 = steekproef. 

2 = stratificatie. 
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Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van 

de steekproef bedraagt €89.617,81.  

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

 

Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie. 
 

Kostentype 
Totaal categorie 

(in €) 

Totaal van de 

terugvordering (in €)   

Med2 44.945,45 9.807,13 

Far2 405.357,57 24.839,97 

Amb2 491.484,27 177,71 

Hosp2 1.212.456,76 20.383,38 

TOTAAL  €55.208,19 

 

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

de stratificatie bedraagt €55.208,19.  

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

 

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 €89.617,81+ 

€55.208,19 = €144.826,00 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode. 

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

maandelijkse kostenstaten. 

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 2013 
 

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  

opgespoord.  

 

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

Analyse van de uitgaven 
 

Het OCMW had 3177 dossiers waarin een equivalent leefloon/gewaarborgde kinderbijslag 

werd uitbetaald voor 2013. De totaalsubsidie bedroeg hiervoor € 18.755.657,43 
10% van deze dossiers werden gecontroleerd (afgepunt)  318 dossiers voor een bedrag 

van € 1.863.551,11. 

Dit had een extrapolatiefactor van 10,06 tot gevolg (18.755.657,43 : 1.863.551,11). 

 

Bij de boekhoudkundige controle werd via het afpunten van de 318 dossiers vastgesteld dat 

uw OCMW te veel toelagen heeft ontvangen voor €3.977,40. U vindt hiervan een 

gedetailleerde beschrijving in controletabel 2B. Na extrapolatie betekent dit een teveel 

ontvangen toelage van €40.012,64 (3.977,40x10,06). 

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

weinig toelagen ontving in een aantal dossiers. U vindt hiervan een gedetailleerde 

beschrijving in controletabel 2C. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

Het OCMW bezorgde een lijst van gerealiseerde ontvangsten voor een bedrag van 

€707.613,96. Hiervan werd er een steekproef van dossiers afgepunt voor een bedrag van € 

211.742,41 (29,92%). Er is bijgevolg een extrapolatiefactor van 3,34 van toepassing. 

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

veel ontvangen toelagen van €1.351,91 aan het licht gebracht. U vindt een gedetailleerde 

beschrijving van de niet verwerkte terugvorderingen per begunstigde in controletabel 2E. 

Na extrapolatie betekent dit een teveel ontvangen toelage van €4.519,43 (1.351,91x3,34). 

 

2. Conclusies 
 

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

€40.012,64  + €4.519,43 = €44.532,07. 

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

toegekend.  

 

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

controletabel 2C), kunnen u nog 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 
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2 april 1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die de terugbetaling 

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

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

toelagen, kunt u contact opnemen met onze frontoffice (vraag@mi-is.be of tel 02/508.85.85) 

om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over de foutieve codes. 

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

procedures best gevolgd worden.  

 

mailto:vraag@mi-is.be
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BIJLAGE 3: CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET BETREKKING TOT DE WET VAN 26/05/2002 

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

VAN 11/07/2002 – JAAR 2015 
 

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 er zich problemen voordeden met het opstellen van een 

aanvraagformulier (intake) en de inhoudelijke opstelling van de kennisgevingsbrieven. 

 

2. Controle van de individuele dossiers op basis van een steekproef  
 

50 individuele dossiers werden gecontroleerd.  

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

 

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

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

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

geformuleerd in deel 1 van dit verslag. 

 

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

Controletabel 3. Graag ontvingen we deze informatie per mail vóór het einde van de 2de 

maand volgend op de verzendingsdatum van dit schrijven. 

 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3, evenals de dossiers waarvoor het OCMW een correctie 

kan doorsturen. 
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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 2013 
 

Bij de boekhoudkundige controle wordt een vergelijking gemaakt van de cijfers van het 

OCMW en de toelagen van de POD MI, betreffende de uitgaven en terugvorderingen 

omtrent het leefloon betaald door het OCMW. 

 

1. Analyse van de rekeningen van het OCMW (met uitzondering van de 
uitgaven voor tewerkstellingen in het kader van Art. 60§7 van de Organieke 
Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’ s)  

 

A. Cijfers volgens de POD MI 
 

2013 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 20.609.604,66 € 1.567.135,91 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 673.760,14 € 14.020,44 

Project individuele integratie (70%) € 48.931,80 € 90.011,85 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 14.075.240,98 € 390.852,72 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 2.942.365,45  

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 695.984,36  

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 10.454,68  

Regularisaties mbt voorgaande jaren -€ 1.369.299,42  

Regularisaties 2014 mbt controleperiode € 239.583,08 € 0,00 

Regularisaties 2015 mbt controleperiode € 23.289,93 € 16.593,88 

Regularisaties 1+2+3+4+5/2016 mbt controleperiode € 7.094,48  

   TOTAAL € 37.957.010,14 € 2.078.614,80 

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

gecontroleerde periode:  

€37.957.010,14– €2.078.614,80 = €35.878.395,34. 

 

B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

2013 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) betaalt in 2013 voor 2013 € 21.644.281,30 € 2.352.104,38 

Leefloon (50% - 65%) betaalt in 2014 voor 2013 bovenop 

voorzieningen € 30.833,76  

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 661.300,53  

Project individuele integratie (70%) € 145.238,29  

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%-uitgezonderd erkende 

vluchtelingen) € 2.072.633,85  

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 3.204.231,53  

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%-erkende vluchtelingen) € 11.938.173,42  

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 417.759,35  

Toelage onderhoudsgeld (100%) €10.648,72  

Correcties e-vita -€ 157.100,78  
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Leefloon voor 2012 uitbetaald in 2013 -€1.634.860,33   

Ontvangsten met betrekking tot vorderingen herzieningen 2013  €151.392,07 

TOTAAL € 38.333.139,64 € 2.503.496,45 

 

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

€38.333.139,64 - €2.503.496,45 = €35.829.643,19. 

 

C. Vergelijking van de totalen 
  

 Cijfers  

POD MI 

Cijfers  

OCMW 

Verschil  

in EUR 

Verschil 

in % 

Uitgaven periode 2013 €37.957.010,14 €38.333.139,64 €376.129,50 0,99 

Terugvorderingen periode 

2013 

€2.078.614,80 €2.503.496,45 €424.881,65 20,44 

Netto-uitgaven periode 2013 €35.878.395,34 €35.829.643,19 €48.752,15 0,14 

 
Er is een verschil van €48.752,15 tussen netto uitgaven POD en OCMW aan 100%. Het 

OCMW ontving meer dan het uitbetaalde.  Dit verschil vertegenwoordigt een foutmarge van 

0,14% in vergelijking met de gesubsidieerde netto-uitgave door de Staat. 

De uitgaven van het OCMW liggen hoger dan deze van de POD MI. Er worden geen 
dossiers afgepunt. 

De ontvangsten van het OCMW liggen meer dan 10% hoger dan de doorgegeven 

ontvangsten aan de POD MI: een steekproef van dossiers werd afgepunt. 
 

Voor €753.297,50 (zie Controletabel 4A) werd er bij de controle afgepunt betreffende de 

ontvangsten, of 30,09% van het totaalbedrag aan gerealiseerde ontvangsten €2.503.496,45.  

Er is bijgevolg een extrapolatiefactor 3,32 van toepassing. 

 

€ 8.858,19 (bedrag aan 100%) van de gecontroleerde €753.297,50 aan effectief van de 

begunstigden ontvangen bedragen werden niet doorgegeven aan de POD.  
Verrekend aan het juiste percentage wordt dit €7.075,32 (zie Controletabel 4B).  

Met extrapolatiefactor 3,32 betekent dit dat er €23.490,06 (3,32 x 7.075,32) aan effectief 

van de begunstigden ontvangen bedragen niet werden doorgegeven aan de POD.  

 

2. Conclusies  
 

Uw OCMW heeft te veel toelagen ontvangen voor €48.752,15 (aan 100%). Aangezien dit 

slechts 0,14% betreft van de netto uitgaven van de POD MI wordt dit verschil aanzien als te 

vallen binnen een foutenmarge van 1%. Dit bedrag wordt niet teruggevorderd.  
 

Uit de cijfers van de terugvorderingen (30% afgepunt van de gerealiseerde ontvangsten van 

het OCMW gezien deze meer dan 10% hoger lagen dan het bedrag doorgegeven aan de 

POD MI) kan echter ook worden afgeleid dat het OCMW voor een bedrag (na extrapolatie) 

van €23.490,06 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. 

 



19 
 

BIJLAGE 5: CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2014 
 

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 

€31957,18 €22.348,28 €9.608,90 

 

Er werd een subsidietekort vastgesteld. Er is geen mogelijkheid meer om aanvragen in te 

dienen wegens reeds afsluiting van het jaar 2014. 

 

2. Controle op de toepassing van de wetgeving en op de bewijsstukken  
 

Dit is de procedure die gevolgd dient te worden voor de aanvraag van verwarmingstoelages:  

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

 Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering; 

 Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot 
de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend et gaat 

na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;  

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen 

op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;  

 Betaling binnen de 15 dagen.  
 

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:  

 factuur of leveringsbon;  

 statuut van de aanvrager;  

 zijn bestaansmiddelen; 

 identiteitsgegevens van de aanvrager (via een kopie van de identiteitskaart); 

 gezinssamenstelling. 
 

Uw centrum heeft 292 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef 

van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.  

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

 

De volgende punten werden niet nageleefd door uw OCMW:  

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen 

op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;  

 Datum uitkering in kennisgeving beslissing is niet correct. 
 

Er werd vastgesteld dat de bewijsstukken aanwezig waren in de gecontroleerde dossiers.  
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3. Conclusies 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd een te veel ontvangen toelage van €350,14 vastgesteld. 

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

 

Aangezien de rekeningen van de gecontroleerde periode definitief zijn afgesloten, zal de 

eventueel niet-ontvangen subsidie die vermeld wordt onder punt 1 “boekhoudkundige 

controle” voor het gecontroleerde jaar niet meer kunnen worden aangevraagd bij onze 

diensten.  
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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 2014 
 

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 €475.520,90  om 

de personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 10 

voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 10 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: €475.520,90   

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: €571.726,88 

Terug te vorderen verschil: €0 

 

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

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van €701.252,15  om 

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

preventieve energieacties te dekken.  

 

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

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

Uitgaven 265.449,75 + 830.188,29   266.866,36 + 830.188,29 

Terugvorderingen 0 1.217,62 

Netto (uitgaven-

terugvorderingen) 
1.095.638,04 1.095.837,03 

  
Art 6, uitgekeerd bedrag: €701.252,15   

Netto-uitgaven aangegeven in het Uniek Verslag: €1.095.638,04 

Netto-uitgaven goedgekeurd na de controle: €1.095.837,03 

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

 

Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

157 dossiers van financiële steun werden door het OCMW aangegeven voor een 

tegemoetkomingsbedrag van €265.449,75.  

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 

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

 

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

Het OCMW heeft 2333 individuele acties aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van  

€828.626,21 en 11 collectieve acties voor een bedrag van €1.562,08.  

 

Het betrof allemaal personeelskosten.  

 

Het OCMW bezorgde een document van 18 pagina’s (“Maatregelen in het kader van een 

preventief sociaal energiebeleid “) met uitleg ter verantwoording van deze personeelskosten 

en voorbeelddossiers waarbij preventief ingegrepen werd.  
 

Individuele acties:  voor de kosten verbonden aan deze individuele acties werden de 

loonkosten van enkele medewerkers van de Energiecel ingebracht: 

 214 energiescans bij OCMW-klanten  

 297 begeleidingen bij de keuze van energieleverancier  

 1822 klanten waarbij het huishoudelijk verbruik werd opgevolgd  

Collectieve acties: voor de kosten verbonden aan deze individuele acties werd een beperkt 

gedeelte van de loonkosten van vier medewerkers van de Energiecel ingebracht. De 

collectieve acties betroffen o.a.: 

-Opleiding Energie aan hulpverleners van CAW Antwerpen 

-Cursus “Schuldenvrij, daar blijf ik bij” 

-Uitvoeren van sociale onderzoeken (door Energiecel) in het kader van het FRGE - 

Energiebesparingsfonds 

-Groepssessie voor leefloon-klanten van cluster Schelde-oever 

 

U vindt een gedetailleerd overzicht van het tewerkgestelde personeel in controletabel 7C. 

 

3. Conclusies 
 

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

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

toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.  

 


