
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 04, 

06, 12, 13, 19, 20, 21, 27 mei 2015 en 09 juni 2015.  

 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  

Brugge 

Ruddershove 4 

8000 Brugge 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   Aantal 6 

   

  OCMW / W65M-W65B-RMID-RMIB-STOF- SFGE / 2015  

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 

betreffende 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 betreffende 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 
2012 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2012 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
2014 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2012 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
2013 

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 2013 
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 inspectiedienst wenst uitdrukkelijk de uitmuntende kwaliteit van de voorbereiding van de 

controles door het OCMW te benadrukken. De bewijsstukken die per mail werden 

opgevraagd werden tijdig en op een correcte manier overgemaakt aan de inspectiedienst. Op 

deze manier konden de controles vlot verlopen. 

 

De controles zelf konden in optimale werkomstandigheden plaatsvinden. 

 

De medewerking met alle betrokken personeelsleden van het OCMW verliep zeer goed. Zij 

beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende en correcte 

informatie verschaft.  

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 

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

gecontroleerde materie: 
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Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

 

Er werd een goede administratieve en financiële opvolging van de aangiftes vastgesteld. 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Er is een goede opvolging van de subsidies in het kader van de wet van 02 april 1965. De 

effectief geïnde ontvangsten worden ook correct aangegeven aan de POD MI. Het OCMW 

blijft zijn goede werking hieromtrent voortzetten, wat een positieve vaststelling is. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Uit de dossiers blijkt een goede opvolging. De sociale verslagen zijn uitgebreid en concreet. 

De nodige bewijsstukken zijn aanwezig en de resultaten van de huisbezoeken zijn meestal 

terug te vinden in de sociale verslagen. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Er is een zeer goede opvolging van de RMI-subsidies. De effectief geïnde ontvangsten 

worden ook correct aangegeven aan de POD MI. Het OCMW blijft zijn goede werking 

hieromtrent voortzetten, wat een positieve vaststelling is. 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Het was positief vast te stellen dat er een ordelijke en uniforme dossiervorming aanwezig is. 

 

Slechts één steekproefdossier dat geweigerd werd door een raadsbeslissing, werd toch 

betoelaagd door de POD MI. 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een 

verzorgde manier beheert.  

Er werd een nauwe opvolging vastgesteld van de dossiers met een schuldproblematiek. 

 

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Voor de controle op de Medische Kosten in het kader van de wet van 02/04/1965 werd 

vastgesteld dat de meeste sociale verslagen duidelijk zijn rond de behoeftigheid, de sociale 

situatie, de opvolging, … Bij de vorige controle was dit nog een verbeteringspunt. 
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Bij beide boekhoudkundige controles werden zowel vorige keer als nu geen opmerkingen 

gemaakt. 

Zowel bij de vorige én huidige controle RMI dossiers blijkt dat de raadsbeslissingen niet altijd 

aangetekend verstuurd werden. Dit is nochtans een wettelijke verplichting.  

Zowel bij de vorige als de huidige controle op het Stookoliefonds was er slechts één 

steekproefdossier dat moest teruggevorderd worden. Gezien het aantal behandelde dossiers 

wijst dit op een goede werking. 

Bij de controle op het Sociale Fonds Gas en Elektriciteit werd een probleem vastgesteld met 

Artikel 6 bij het gedeelte “Tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet-betaalde 

rekeningen” omdat er geen link bestond met de gas- en/of elektriciteitsproblematiek. Bij de 

huidige controle stelt dit probleem zich niet meer omdat het OCMW uitsluitend werkt met 

maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid, rekening houdende met 

de geldende regelgeving. 

Debriefing 

De resultaten en de aanbevelingen werden besproken met de Afdelingschef administratie 

maatschappelijke dienstverlening en 3 medewerkers van het OCMW. 

 

Hierbij werd opnieuw gewezen op het feit dat niet alle raadbeslissingen bij de controle op 

RMI dossiers aangetekend verstuurd werden. Dit is nochtans een wettelijke verplichting. 

Indien een betrokkene een juridische procedure zou inleiden, kan de rechter oordelen dat 

dit een procedurefout is. 

 

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 Zie bijlage 2 
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Te veel ontvangen toelagen  

 

Controle Periode 
Terug- 

vordering 

Terugvorde-
ringsproce-

dure 

Terugvorde-
ringsperiode 

Wet van 02/04/1965, controle van 

de medische kosten 
2012 51, 86 € 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 
kostenstaten 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 2013 210,00 € 
Door onze 

diensten 

Op de volgende 

subsidie die u 

wordt toegekend 

 

 

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


7 
 

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 HET JAAR 2012 

 

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 soms niet op een correcte manier 

werden toegepast:  

 Situatieschets van de betrokkene. 

De inspecteur stelde bij een aantal dossiers problemen vast. 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 2 elementen niet op een correcte manier werden toegepast: 

 1 steekproeffactuur ontbrak en moet teruggevorderd worden 

 1steekproeffactuur bij de farmaceutische kosten moet teruggevorderd worden omdat 

de betrokkene zowel financiële steun krijgt als aangesloten is bij de mutualiteit. 

 

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 

€ 

Extrapola

tiefactor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

€ 

Terugvordering 

na extrapolatie 

€ 

med1 27.585,08 3.050,62 9,04 Nee 0,00 0,00 

far1 17.945,67 2.141,25 8,38 Nee 51,86 51,86 

amb1 56.652,19 6.188,41 9,15 Nee 0,00 0,00 

hosp1 33.552,05 33.552,05 1,00 Nee 0,00 0,00 

TOTAAL      51,86 € 

 

 

 

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 51,86 € 

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 1.324,56 0,00 

Far2 611,09 0,00 

Amb2 122.533,69 0,00 

Hosp2 135.336,59 0,00 

TOTAAL  0,00 € 

 

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

de stratificatie bedraagt 0,00 €.  

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 51,86 €+ 0,00 € = 

51,86 € 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 – JAAR 2012 

 

Deze controle maakt een boekhoudkundige vergelijking van de uitgaven en terugvorderingen 

van: 

 de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt; 

 de tewerkstellingen geregistreerd bij het OCMW waarvoor de POD MI 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 2B. 

Analyse van de terugvorderingen 

Op basis van een steekproef blijkt dat de terugvorderingen verwerkt werden bij de POD MI. 

U vindt een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2C. 

 

2. Conclusies 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uitleggen welke procedures best gevolgd worden.  

 

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 2014 

 

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 niet alle raadsbeslissingen aangetekend verstuurd werden 

ondanks de wettelijke verplichting. Artikel 21 §4 van de Wet van 26 mei 2002 betreffende 

het recht op maatschappelijke integratie stipuleert: “De beslissing wordt binnen acht dagen bij 

aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs betekend aan de betrokkene op de wijze die door 

de Koning kan worden bepaald. De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs zijn 

doorslaggevend.” 
 

 

 

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

49 individuele dossiers werden gecontroleerd.  

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

 

 

3. Conclusies 

Uw centrum heeft de procedure met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie 

nageleefd en heeft de wetgeving voor de gecontroleerde sociale dossiers op een correcte 

manier toegepast uitgenomen de opmerking rond de wettelijke verplichting van het 

aangetekend versturen van de raadsbeslissing (of de betrokkene laten tekenen voor 

ontvangst) 
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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 – JAAR 2012 

 

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 

 

 

-412.977,08 

 

-10.900,95 2012/2011 

     
2012 412.977,08 

 

2.121.988,30 

 

 
 

 
404.430,46 

 

 

 

 

111.002,65 

 

 

 

 

25.160,49 

 

 

 

 

377.207,00 

 

 
 

 
1.553,73 

 

     

 
306.187,84 2013/2012 30.453,28 2013/2012 

 

  1.001,76 2014/2012 

 
________ 

 
__________ 

 
Totaal: 306.187,84 

 

3.061.896,72 

  

Dit is een netto uitgave van 3.061.896,72 € - 306.187,84 € = 2.755.708,88 € 
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Volgens de rekeningen van het OCMW  

 

Ontvangsten 

 

Uitgaven 

2012 308.389,79  2.103.415,89 

 

  423.980,92 

 

  381.117,84 

 

  114.340,98 

 

  31.988,91 

 

  1.664,90 

 

________ 

 

__________ 

Totaal: 308.389,79 

 

3.056.509,44 

 

Dit is een netto uitgave van 3.056.509,44 € - 308.389,79 € = 2.748.119,65 € 

 

Vergelijking van de totalen 

 

Periode 2012 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI: 2.755.708,88 € 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW: 2.748.119,65 € 

Verschil: 7.589,23 € 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 0,28% 

Te veel ontvangen toelagen aan 60%: 4.553,54 € 

 

Het verschil is kleiner dan 1% voor de te veel ontvangen toelagen. Met dit verschil wordt 

geen rekening 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. 

 

3. 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. 

 

 

 



14 
 

BIJLAGE 5: CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2013 

 

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 

€ 

53.382,00 53.382,00 - 

 

Er werd geen enkel verschil vastgesteld. 

 

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 274 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef 

van 20 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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1 steekproefdossier werd geweigerd door een raadbeslissing. Dit dossier werd echter wel 

ten onrechte betoelaagd door de POD MI. 

 

3. Conclusies 

Voor het gecontroleerde jaar werd een te veel ontvangen toelage van 210,00 € vastgesteld. 

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

u zal worden toegekend.  
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BIJLAGE 7: CONTROLE VAN DE TOELAGES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET 

VAN 4 SEPTEMBER 2002 BETREFFENDE HET SOCIALE GAS- EN ELEKTRICITEITSFONDS – 

JAAR 2013 

 

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 369.001,76 € om 

de personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 8 

voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 11,5 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: 369.001,76 € 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: 397.099,76 € 

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 94.066,22 € 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  
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Verklaring Uniek verslag 

€ 

OCMW-rekeningen 

€ 

Uitgaven 138.074,83 € 138.074,83 € 

Terugvorderingen - - 

Netto (uitgaven-

terugvorderingen) 
138.074,83 € 138.074,83 € 

  

 

Art 6, uitgekeerd bedrag: 94.066,22 €  

Netto-uitgaven aangegeven in het Uniek Verslag: 138.074,83 € 

Netto-uitgaven goedgekeurd na de controle: 138.074,83 € 

Saldo dat al gezuiverd werd via het uniek verslag: 0 € 

Terug te vorderen saldo: 0 € 

 

 

Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  

Het OCMW heeft hiervan geen gebruik gemaakt. 

 

 

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

Het OCMW heeft 3.407 individuele 34 collectieve acties aangegeven voor een bedrag van 

138.074,83 €. Dit bedrag slaat op de loonkost van 4 werknemers van het OCMW die vol- of 

deeltijds toegewezen werden aan deze preventieve acties 

15 van deze acties werden gecontroleerd. 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle 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.  


