
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 24 

mei, 29 mei en 30 mei 2017. 

 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  

Blankenberge 

Jordaenslaan 34 

8370 Blankenberge 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   Aantal 5 

   

  OCMW / W65M-W65B-RMIB-STOF-SCP / 2017 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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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 

 

  

http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding
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2. CONTROLES 

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 
2013-2014 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2012-2015 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 

geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2012-2015 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
2015 

Bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

2015 
Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
geen controle 

uitgevoerd 

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 

Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is niet aangesloten bij de mutualiteit, dient de 

betrokkene het remgeld zelf te betalen. Dit geldt voor medische, farmaceutische en 

ambulante kosten. 

 

Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de mutualiteit, is er geen 

betoelaging door de POD MI. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante 

kosten. 

In uitzonderlijke gevallen werd er een afleveringsmarge ten onrechte betoelaagd. Dit gold 

ook voor D-medicijnen in één steekproeffactuur. 
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Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Slechts twee dossiers in 2015 werden niet of minder betoelaagd door de POD MI 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Er was een goede administratieve opvolging van de toelagen. 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Bij vier steekproefdossiers bedraagt de periode tussen datum beslissing en datum betaling 

meer dan 15 dagen. 

Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve Ontplooiing 

 

Er werd een correctie betoelaging vastgesteld. 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Controle Medische 

Kosten Wet 02/04/1965 

Vorige controle 

Voor één ambulante steekproeffactuur werd er ten onrechte toelage 
gevraagd want de betrokkene genoot equivalent leefloon en was 

aangesloten bij de mutualiteit. 

 

Er werd bij één steekproeffactuur ten onrechte D-medicijnen en 

diverse kosten aangevraagd bij de POD. 

 

De lay-out van sommige hospitalisatiefacturen (minstens 1 

overnachting) geven een misleidend beeld, in de kolom supplementen 

voor de "niet vergoedbare producten" staan wel degelijk A-, B- en C-

medicijnen. Daardoor werden er eventueel te weinig toelagen 

aangevraagd. 

Huidige controle 

Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is niet aangesloten bij de 

mutualiteit, dient de betrokkene het remgeld zelf te betalen. Dit geldt 

voor medische, farmaceutische en ambulante kosten. 

 

Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de 

mutualiteit, is er geen betoelaging door de POD MI. Dit geldt voor 

medische, farmaceutische en ambulante kosten. 

 

In uitzonderlijke gevallen werd er een afleveringsmarge ten onrechte 

betoelaagd. Dit gold ook voor D-medicijnen in één steekproeffactuur. 
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Boekhoudkundige 

controle Wet 
02/04/1965 

 

Zowel bij de vorige als de huidige controle werden enkele dossiers niet 

of minder betoelaagd. 

 

Boekhoudkundige 

controle RMI 

Zowel bij de vorige als de huidige controle werd er een correcte 

betoelaging vastgesteld. 

Controle Stookoliefonds 

Vorige controle 

De dossiers werden rechtmatig betoelaagd. 

Huidige controle 

Bij 4 steekproefdossiers bedraagt de periode tussen datum beslissing en 

datum betaling meer dan 15 dagen 

 

Controle fonds 

Participatie en sociale 

activering 

Zowel bij de vorige als de huidige controle werd er een rechtmatige 

betoelaging vastgesteld. 

 

Debriefing 

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met het hoofd van de 

sociale dienst die bevoegd was in de controleperiode. 

6. CONCLUSIE 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventuele subsidietekorten en de te 

veel ontvangen subsidies. 

Eventueel te weinig ontvangen toelagen 

Controle Periode 
Terugvorderings-

procedure 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2012-2015 Zie bijlage 2 

 

 

Te veel ontvangen toelagen  

Controle Periode 
Terug- 

vordering 

Terugvorde-

ringsproce-

dure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, controle 

van de medische kosten 
2013-2014 228,04 € 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 
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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-

2014 

 

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 6 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 gecontroleerde elementen op een correcte manier werden 

toegepast. 

U vindt een 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 uitzonderlijk niet op een correcte 

manier werden toegepast: 

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

 

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  

Dankzij het goede werk van uw centrum werd er voor deze controle geen extrapolatie van 

de financiële resultaten uitgevoerd.  

 

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 

€ 

Totaal 

steekproef 

€ 

Extrapolatie-

factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

€ 

Terugvordering 

na extrapolatie 

€ 

med1 7.485,57 2.210,41 3,39 Nee 2,57 2,57 
far1 4.941,50 1.332,95 3,71 Nee 0,00 0,00 

amb1 4.182,15 1.431,07 2,92 Nee 43,84 43,84 
hosp1 86,52 86,52 1,00 Nee 0,00 0,00 

TOTAAL      46,41 € 

 

 

 

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. 

 

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

de steekproef bedraagt 46,41 €.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1B. 
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Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten van de 

stratificatie:  

 

Kostentype 

Totaal 

categorie 

€ 

Totaal van de 

terugvordering 

€ 

Med2 3.274,86 0,00 
Far2 1.114,68 0,00 
Amb2 693,96 2,97 
Hosp2 27.174,57 178,66 

TOTAAL  181,63 € 

 

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

de stratificatie bedraagt 181,63 €.  

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 46,41 €+ 181,63 € = 

228,04 € 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 2012-2015 

 

Deze controle maakt een boekhoudkundige vergelijking van de uitgaven en terugvorderingen 

van: 

 de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt; 

De verschillen tussen de daadwerkelijke betalingen en de toegekende subsidies worden zo 

opgespoord.  

 

1. De resultaten van de financiële controle (met uitzondering van de 

tewerkstellingen in artikel 60§7) 

Analyse van de uitgaven 

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

toelagen ontving. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2. 

Analyse van de terugvorderingen 

De terugvorderingen werden verwerkt bij de POD MI. 

U vindt een gedetailleerde beschrijving per begunstigde in controletabel 2. 

 

2. Conclusies 

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

controletabel 2), zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de 

termijnen voor de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D-

formulieren (12 maanden) aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 

van de wet van 2 april 1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die 

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

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

toelagen, kunt u contact opnemen met onze FrontOffice (vraag@mi-is.be of tel 

02/508.85.85) om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over de 

foutieve codes. Deze lijst zal via e-mail verstuurd worden. Ook kan onze FrontOffice u 

uitleggen welke procedures best gevolgd worden.  

 

  

mailto:vraag@mi-is.be
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BIJLAGE 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 2012-2015 

 

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

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

omtrent het leefloon en de tewerkstellingen 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)  

 

Volgens de POD MI 

 

Ontvangsten 

 

Uitgaven 

 

 

 

 

-10.031,09 2012/2011 

 

-431,03 2014/2011   

 

-378,03 2015/2011   

     
2012 111.691,39 

 

800.877,23 

 

 

2.163,37 

 

58.994,65 

 

 

 

 

60.647,61 

 

   

3.896,16 

 

   

4.210,89 

 

   

275,01 

 

     2013 95.639,32 

 

854.413,99 

 

 

203,15 

 

43.964,21 

 

 

669,72 

 

98.621,75 

 

 

1.047,48 

 

20.004,56 

 

 

275,01 

 

8.590,34 

 

   

916,70 
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     2014 111.362,18 

 

438.136,00 

 

 

477,61 

 

37.627,38 

 

 

5.033,21 

 

34.630,14 

 

 

135,48 

 

118.970,04 

 

 

7.586,37 

 

40.632,61 

 

 

 

 

347.571,77 

 

 

 

 

11.988,02 

 

 

 

 

660,16 

 

     
2015 15.362,18 

 

2.704,80 

 

 

66.449,30 

 

638,02 

 

 

5.956,20 

 

790.107,00 

 

 

525,00 

 

46.704,72 

 

 

3.125,64 

 

15.301,08 

 

 

-1.827,57 

 

258,34 

 

 

 

 

60.343,26 

 

 

 

 

124.327,13 

 

     

 

 

 

6.352,72 2016/2015 

 

________ 

 

_________ 

 Totaal: 425.065,98 

 

4.022.335,20 

  

Dit is een netto uitgave van 4.022.335,20 € - 425.065,98 € = 3.597.269,22 € 

 

 

Volgens de rekeningen van het OCMW  

 

Ontvangsten 

 

Uitgaven 

    
2012 107.694,16 

 

779.525,68 

 

1.115,89 

 

64.635,05 

 

 

 

2.694,39 

 

 

 

4.210,89 

 

 

 

67.868,52 
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2013 101.669,15 

 

849.095,36 

 

 

 

111.624,47 

 

 

 

24.164,87 

 

 

 

12.928,25 

 

 

 

43.212,48 

    
2014 125.269,81 

 

774.574,13 

 

 

 

108.943,85 

 

 

 

10.855,86 

 

 

 

43.687,45 

 

 

 

72.097,12 

    
2015 75.592,05 

 

787.830,95 

 

 

 

124.373,58 

 

 

 

16.412,70 

 

 

 

49.078,74 

 

 

 

60.503,69 

 

________ 

 

__________ 

Totaal: 411.341,06 

 

4.008.318,03 

 

Dit is een netto uitgave van 4.008.318,03 € - 411.341,06 € = 3.596.976,97 € 

 

 

 

Vergelijking van de totalen 

 

Periode 2012-2015 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI: 3.597.269,22 € 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW: 3.596.976,97 € 

Verschil: 292,25 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 0,01% 

 

Het verschil is kleiner dan 1%. Voor de te veel ontvangen toelagen zal er geen rekening mee 

worden gehouden. Dit wordt namelijk beschouwd als het bewijs van een goede 

administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op 

deze weg verder te gaan. 
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2. Conclusies  

Er zal geen rekening worden gehouden met dit verschil, want het wordt beschouwd als het 

bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook 

aanmoedigen om op deze weg verder te gaan. 
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BIJLAGE 5: CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2015 

 

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus: 

 Een boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in de boekhouding van het 

OCMW vergeleken werden met de subsidies toegekend door het Sociaal 

Stookoliefonds; 

 De controle van de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op 
een steekproef van dossiers.  

 

1. Boekhoudkundige controle 

 

Uitgaven OCMW 

€ 

Uitgaven POD MI 

€ 

Verschil 

€ 

2.616,88 2.616,88 - 

 

 

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 16 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. 
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De volgende punten werden niet nageleefd door uw OCMW voor sommige 

steekproefdossiers:  

 Betaling binnen de 15 dagen.  

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

 

3. Conclusies 

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

verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum, rekening houdende 

met bovenvermelde opmerking. 
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BIJLAGE 6: CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VOOR DE 

BEVORDERING VAN SOCIALE PARTICIPATIE EN VAN DE CULTURELE EN SPORTIEVE 

ONTPLOOIING VAN DE GEBRUIKERS VAN OCMW-DIENSTEN, EN OP DE SPECIFIEKE 

MAATREGEL VOOR KINDERARMOEDE – JAAR 2015 

 

De inspectie wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 Algemene analyse van het gebruik van het fonds;  

 Boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in OCMW-boekhouding 
vergeleken worden met de subsidies toegekend door de POD MI  

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

soorten activiteiten.  

 

1. Algemene analyse van het gebruik van het fonds 

Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: 9.998 € (activiteiten) + 6.666 € 

(kinderarmoede). Deze bedragen werden niet volledig gebruikt. 

 

Doelgroep: OCMW cliënteel 

 

A. Activiteiten 

1. De individuele tussenkomsten zijn bedoeld voor personen met een laag inkomen die 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. Het totaal jaarlijks bruto belastbare gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan de 

inkomstenbarema’s van de rechthebbenden op de verhoogde (verzekerings)tegemoetkoming 

(RVV) 

EN 

het totaal niet-geïndexeerd kadastraal inkomen mag niet hoger zijn dan € 1 000,00. 

OF 

2. Ook mensen die in budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling zijn, 

kunnen, ongeacht het gezinsinkomen, gebruik maken van deze maatregel. 

 

Het verlenen van de tussenkomsten vereist de volledige medewerking van de aanvrager 

tijdens het hulpverleningsproces. 
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De maximum toelage per persoon per jaar bedraagt € 100,00 behalve ingeval van 

sportkampen/jeugdkampen of schoolreizen > 1 dag, zoals bosklassen, sneeuwklassen, 

GWP,… waarvan de volledige kostprijs in aanmerking komt voor terugbetaling. 

Er wordt nagegaan in hoeverre de mutualiteit en het Steunpunt Vakantieparticipatie 

eveneens kunnen tussenkomen in de kosten. 

 

2.Gerichte activiteiten of projecten zijn bedoeld voor een bijzondere doelgroep (vb. koken 

voor kinderen, sportproject met leefloongerechtigde vrouwen). 

Voor mensen in kansarmoede is het vaak een te grote stap om alleen deel te nemen aan 

activiteiten. Vaak voelen ze zich minderwaardig, schamen ze zich voor hun kledij, weten ze 

niet hoe zich te gedragen op plekken waar ze nog nooit zijn geweest. Bovendien is hun 

sociaal netwerk vaak erg beperkt en vinden ze in hun directe omgeving niemand die met hen 

mee wil. Voor hen kunnen groepsactiviteiten of -uitstappen een goede opstap zijn. 

Deelname aan de groepsactiviteiten is gratis. 

 

 

B. Kinderamoede 

1.De individuele tussenkomsten zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar die 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 

1. Het totaal jaarlijks bruto belastbare gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan de 

inkomstenbarema’s van de rechthebbenden op de verhoogde (verzekerings)tegemoetkoming 

(RVV) 

EN 

het totaal niet-geïndexeerd kadastraal inkomen mag niet hoger zijn dan € 1 000,00. 

 

OF 

 

2. Ook mensen die in budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling zijn, 

kunnen, ongeacht het gezinsinkomen, gebruik maken van deze maatregel. 

 

Het verlenen van de tussenkomsten vereist de volledige medewerking van de aanvrager 

tijdens het hulpverleningsproces. 

De volledige kostprijs komt in aanmerking voor terugbetaling behalve ingeval van 

schoolfacturen en orthodontische behandeling. 

Schoolfacturen (niet kleuter- en lager onderwijs) worden 50% ten laste genomen mits de 

aanvrager zijn rechten op onderwijscheques en studietoelage laat gelden. 
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Ingeval van orthodontische behandeling consulteert de aanvrager een orthodontist naar 

keuze. Het OCMW verleent een tussenkomst ten bedrage van maximum € 1 500 per jaar 

op voorwaarde dat de cliënt de behandeling start wanneer hij jonger is dan 14 jaar en op 

voorwaarde dat de behandeling niet meer dan 6 maanden wordt stopgezet (tenzij de 

onderbreking van meer dan 6 maanden werd goedgekeurd door de medisch adviseur). Er 

wordt nagegaan in hoeverre de mutualiteit een tussenkomst verleent. 

De tussenkomsten worden verleend tot uitputting van de verkregen subsidie op 30 april, 31 

augustus en vanaf deze datum tot volledige uitputting van de jaarlijkse subsidie. 

2.Collectieve acties werden niet uitgevoerd. 

 

 

2. Boekhoudkundige controle 

 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

JAREN 

EFFECTIEVE 

UITGAVEN 

OCMW 

€ 

EFFECTIEVE 

TERUGVORDERINGEN 

OCMW 

€ 

SUBSIDIES 

AANVAARD 

DOOR DE CEL 

DSO VAN DE 

POD MI 

€ 

SUBSIDIES 

AANVAARD NA 

INSPECTIE 

BOEKHOUDING 

€ 

2015 
8.548,62 + 

7.742.83 
87 + 114 

8.489,62 

+6.666,00 

8.489,62 

+6.666,00 

 

 

3. Controle van de bewijsstukken 

 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

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

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

6A. 

 

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

5 effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken).  
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U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 

6B. 

 

4. Conclusies 

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

gecontroleerde jaar werden ingediend effectief in aanmerking kwamen. De toegekende 

subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.
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