
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 22, 

en 23 maart 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  

De Pinte 

Kasteellaan 41 

9840 De Pinte 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   Aantal 5 

   

  OCMW / RMID-RMIB-STOF-SCP-SFGE / 2016 

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/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 

geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 

geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
2015 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2011-2014 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
2014 

Bijlage 5: Controle van het 
stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

2014 
Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 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: 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Huisbezoek 

Bij lezing van de onderzochte dossiers werd vastgesteld dat, hoewel de huisbezoeken 

regelmatig werden uitgevoerd, het resultaat ervan niet steeds verschijnt in alle sociale 

verslagen. 

Uw centrum is wettelijk verplicht om een huisbezoek uit te voeren bij de opening van elk 

dossier, en minstens een maal per jaar, bij de herziening (art. 4 van het KB van 01/12/13, 

B.S. van 14/03/14). 

Om ervoor te zorgen dat de inspectie kan vaststellen dat deze maatregelen door uw 

centrum worden toegepast, zou het wenselijk zijn dat alle sociale verslagen de datum 
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vermelden waarop deze bezoeken werden uitgevoerd en in het kort het resultaat ervan. 

Dit geldt eveneens voor de raadpleging van de stromen van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid.  

De inspecteur moet deze raadpleging en de aard van de geraadpleegde stromen kunnen 

vaststellen. 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Er werd een klein boekhoudkundig verschil vastgesteld van eventueel te weinig ontvangen 

toelagen. 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Voor sommige steekproefdossiers werden bepaalde termijnen niet nageleefd: 

 

 het verschil tussen de datum van aanvraag en de beslissingsdatum bedroeg meer dan 

30 dagen 

 het verschil tussen de kennisgevingsdatum en de beslissingsdatum bedroeg meer dan 

8 dagen 

 

Fonds voor Participatie en Sociale Activering 

 

Het was positief vast te stellen dat het OCMW een ruim cliënteel tracht te bereiken en dit 

met uiteenlopende activiteiten. 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

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

correcte manier beheert.  

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Controle Opmerkingen 

Controle RMI dossiers 

Vorige controle 

GPMI 

Wanneer we een overeenkomst afsluiten tussen twee 

(of meerdere) partijen kan deze pas geldig zijn vanaf 

datum ondertekening. Hierdoor kan de datum vanaf 

wanneer het contract geldig is niet vroeger zijn dan deze 

van ondertekening. 

In toepassing van artikel 15 van het KB van 11/07/2002 
dient er minstens éénmaal per trimester een evaluatie te 

gebeuren. Hiervan dient een schriftelijke weerslag terug 

te vinden zijn in het dossier. 

 

Raadsbeslissing 

Een beslissing kan niet genomen worden voor een 
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beperkte duur. Tevens dient er een beslissing tot 

intrekking (stopzetting) te worden genomen als het 

OCMW niet langer een RMI onder vorm van leefloon 

uitbetaalt. 

 

Sociaal verslag 

Het sociaal verslag dient te worden ondertekend en 

gedateerd door de maatschappelijk assistent(e).  

 

 

Huidige controle 
Voor verschillende steekproefdossiers ontbrak een 

verslag van de huisbezoeken 

 

Boekhoudkundige controle RMI 

Vorige controle 

Twee effectieve ontvangsten werden niet verwerkt bij 

de POD MI 

 

Huidige controle 

Er werd een klein boekhoudkundig verschil vastgesteld 

van eventueel te weinig ontvangen toelagen. 

 

Controle Stookoliefonds 

Vorige controle 

Er werden geen sociale verslagen opgemaakt. 

 

Huidige controle 

Voor twee steekproefdossiers werden de volgende 

termijnen niet gerespecteerd: 

 het verschil tussen de datum van aanvraag en de 

beslissingsdatum bedroeg meer dan 30 dagen 

 het verschil tussen de kennisgevingsdatum en de 

beslissingsdatum bedroeg meer dan 8 dagen 

 

Controle Socio Culturele 

Participatie en Kinderarmoede 

Zowel voor de vorige als de huidige controle werd een 

correcte betoelaging vastgesteld 

 

Controle Sociaal Fonds Gas en 

Elektriciteit 

Vorige controle 

Er waren geen opmerkingen. Het OCMW vormt een 

cluster met o.a. het OCMW van Nazareth. 

 

Huidige controle 

Er werd een correcte betoelaging vastgesteld. 

 

 

 

 



6 
 

Debriefing 

De resultaten en aanbevelingen van de controles werden besproken met 3 medewerkers van 

het OCMW. 

De werking van de knipperlichten werd uiteengezet. 

Het nieuwe project “analyse van de processen gesubsidieerd door de POD MI” werd 

toegelicht. 

 

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 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige 

controle 
2011-2014 Zie bijlage 4 

 

 

Te veel ontvangen subsidies  

 

De inspecteur stelde geen te veel ontvangen subsidies vast tijdens de controle. 

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

ontvangst van dit verslag te verzenden naar mi.inspect_office@mi-is.be 

Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een 

aanvaarding van de resultaten van de inspectie.  

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie: 

De directeur-generaal, 

 

 

 

 

Anne-Marie VOETS 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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BIJLAGE 3: CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET 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 niet altijd een verslag terug te vinden is van het huisbezoek in 

de steekproefdossier. Bij lezing van de onderzochte dossiers werd vastgesteld dat, hoewel 

de huisbezoeken regelmatig werden uitgevoerd, het resultaat ervan niet steeds verschijnt in 

alle sociale verslagen. 

Uw centrum is wettelijk verplicht om een huisbezoek uit te voeren bij de opening van elk 

dossier, en minstens een maal per jaar, bij de herziening (art. 4 van het KB van 01/12/13, B.S. 

van 14/03/14). 

Om ervoor te zorgen dat de inspectie kan vaststellen dat deze maatregelen door uw 

centrum worden toegepast, zou het wenselijk zijn dat alle sociale verslagen de datum 

vermelden waarop deze bezoeken werden uitgevoerd en in het kort het resultaat ervan. 

Dit geldt eveneens voor de raadpleging van de stromen van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid.  

De inspectie moet deze raadpleging en de aard van de geraadpleegde stromen kunnen 

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

10 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 in enkele gevallen niet 

nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel 1 van dit verslag. 
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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 2011-2014 

 

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 

 

 

 

 

-598,72 2011/2010 

     2011 4.470,10 

 

34.945,98 

 

 

 

 

11.171,33 

 

 

 

 

3.709,01 

 

 

 

 

1.006,78 

 

     
2012 4.107,66 

 

24.715,91 

 

 

 

 

12.121,99 

 

 

 

 

2.597,59 

 

     
2013 25,85 

 

34.157,26 

 

 

 

 

3.133,02 

 

     2014 0,00 

 

16.187,87 

 

 

 

 

817,36 

 

 

 

 

17.806,23 

 

 

 

 

1.253,29 

 

 

 

 

817,36 

 

 

   

 

 

   

 



11 
 

 

   

 

 

 

 

1.218,77 2015/2014 

 

_______ 

 

_________ 

 
Totaal: 8.603,61 

 

165.061,03 

  

Dit is een netto uitgave van 165.061,03 € - 8.603,61 € = 156.457,42 € 

 

 

Volgens de rekeningen van het OCMW  

 

Ontvangsten 

 

Uitgaven 

    2011 4.470,10 

 

2.953,93 

 

 

 

33.792,53 

 

 

 

1.006,78 

 

 

 

12.726,82 

    
2012 3.772,52 

 

2.597,58 

 

 

 

24.974,85 

 

 

 

12.121,99 

    
2013 157,30 

 

34.166,43 

 

 

 

3.133,02 

    2014 408,34 

 

5.612,57 

 

 

 

35.949,69 

 

_______ 

 

________ 

Totaal: 8.808,26 

 

169.036,19 

 

Dit is een netto uitgave van 169.036,19 € - 8.808,26 € = 160.227,93 € 
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Vergelijking van de totalen 

 

Periode 2011-2014 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI: 156.457,42 € 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW: 160.227,93 € 

Verschil: -3.770,51 € 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 -2,41 % 

Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 50%: 1.885,26 € 

 

Het verschil is kleiner dan 1% voor de eventueel te weinig ontvangen. U kan deze toelagen 

nog navorderen. Hiervoor moet de aanvankelijke termijn van 45 dagen werden nageleefd en 

moet u zelf de regularisaties aan onze diensten bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 

26/05/2002). Mogelijke verklaringen voor deze eventueel te weinig ontvangen toelage 

kunnen zijn: 

 Bepaalde dossiers werden niet of minder betoelaagd 

 Boekingen op een ander artikel dan het artikel RMI 

 Boekingen in een ander jaar dan de controleperiode 

 Foutieve boekingen (materiële vergissingen) 

 … 

3. Conclusies  

 

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen.  

 

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat 

de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten 

bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002) 

 

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit 

recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice vraag@mi-is.be of tel. 

02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg 

over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.  

 

 

 

mailto:vraag@mi-is.be
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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 

€ 

18.250,12 18.250,12 0 

 

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 101 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 enkele 

steekproefdossiers: beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen 

die volgen op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 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.  



15 
 

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 2014 

 

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: 1.293 € (activiteiten) + 816 € 

(kinderarmoede). Deze bedragen werden volledig gebruikt: 

 

 Tussenkomst in abonnement van krant of tijdschrift 

 Lidmaatschap verenigingen, kampen, bosklassen (+eigen materiaal van een club of 
vereniging) 

 Toegang pretpark of festival in samenwerking met vzw vakantieparticipatie die 

goedkope tickets aanbiedt aan OCMW-cliënteel. 

 Aankoop filmtickets voor OCMW-cliënteel 

 Kinderarmoede: nadruk op schoolkosten, orthodontie, brillen, … 

 Maximum 100 € per gezin en 70 € voor socio culturele participatie en 40 € per kind 

voor kinderarmoede 

 Doelgroep: (kinderen van) OCMW-cliënteel 
 

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 

€ 

2014 2.682 - 2.682 2.682 
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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).  

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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BIJLAGE 7: CONTROLE VAN DE TOELAGES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET 

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

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 

Het OCMW van De Pinte vormt een cluster met o.a. het OCMW van Nazareth. Daar 

werden de loonkosten gecontroleerd. 

 

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 995,39 € 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 

€ 

OCMW-rekeningen 

€ 

Uitgaven 2.971,32 2.971,32 

Terugvorderingen 100,00 100,00 

Netto (uitgaven-

terugvorderingen) 
2.871,32 2.871,32 

  

 

Er zal geen enkele terugvordering worden uitgevoerd als de ingevoerde netto-kosten de 

subsidie overstijgen.  

Art 6, uitgekeerd bedrag: 995,39 € 
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Netto-uitgaven aangegeven in het Uniek Verslag: 2.871,32 € 

Netto-uitgaven goedgekeurd na de controle: 2.871,32 € 

Saldo dat reeds gezuiverd werd via het uniek verslag: 0,00 € 

Terug te vorderen saldo: 0,00 € 

 

 

Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  

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

tegemoetkomingsbedrag van 2.871,32 €.  

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  

Voor de gecontroleerde periode werd er geen enkel dossier met preventieve acties 

aangegeven.  

 

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.  

 


