
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 19, 

23 en 26/1/2017. 

 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  

Deinze 

Brielstraat 2 

9800 Deinze 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   Aantal 5 

   

  Deinze/W65B-RMID-RMIB-STOF-SFGE/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 

geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2012-2014 

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 
2011-2013 

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 

geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2015 
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 bewijsstukken die gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen 

voorbereiden waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. 

 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

De onderstaande tabel(len) geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen 

per gecontroleerde materie. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

In zes dossiers werd een verschil in uw nadeel vastgesteld: 

- Drie dossiers met een verschil in de uitgaven (meer toelage verkregen dan het 

werkelijk uitbetaalde bedrag) 

- Drie niet doorgegeven ontvangsten 

 

In drie dossiers werd een eventueel te weinig ontvangen toelage vastgesteld.  

 

Er wordt aangeraden om regelmatig de ontvangen staatstoelagen te vergelijken met de 

OCMW uitgaven en ontvangsten, dit om verschillen op te sporen en indien nodig recht te 

zetten. 



4 
 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

Uit de controle van de sociale dossiers merken we een gunstige evolutie inzake de opmaak, 

structuur en inhoud van de sociale verslagen. 

 

In 2 dossiers wordt verwacht dat er door het OCMW een herzieningsbeslissing wordt 

genomen. 

Voor 1 dossier zal er door mijn diensten een rechtzetting gebeuren. 

 
Wij vragen uw aandacht en bijsturing voor volgende punten: 

- In een aantal dossiers wordt in de beslissing en kennisgeving nog geen bedrag van 

het aanvullend leefloon bepaald.  

In toepassing van het artikel 21§2 van de wet van 26 mei 2002 moet , indien de 

beslissing betrekking heeft op een geldsom, het toegekende bedrag worden vermeld, 

alsook de wijze van berekening. 

- De toekenning van het recht op maatschappelijke integratie kan niet verbonden 

worden aan voorwaarden buiten de wetgeving. Zo is de opmaak van een GPMI geen 

voorwaarde ,zoals bepaald in art 3 van de wet van 26 mei 2002, voor toekenning van 

het RMI.  

Het leefloon kan gepaard gaan met een GPMI. Dit GPMI is een overeenkomst met 

wederzijdse afspraken tussen de cliënt en het OCMW. Gelieve de formulering in de 

beslissingen aan te passen zodat het GPMI niet als voorwaarde bepaald wordt  voor 

de toekenning van het RMI. 

- De toekenning van de verhoogde toelage in de zin van artikel 33 van de wet (GPMI 

gericht op opleiding of werkervaring) is beperkt tot 6 maanden. 

- Het OCMW past de procedures en reglementering verkeerd toe wat betreft 

studenten. In 2 dossiers werd vastgesteld dat er een foutieve weigerings- en 

laattijdige  toekennings-beslissing werd genomen. 

Het OCMW mag niet van de student eisen dat deze zijn domicilieadres op het kot 

laat zetten. Dit is geen voorwaarde voor de toekenning van het RMI, en kan 

bijgevolg ook geen grond van weigering zijn. 

De bepaling van de categorie van de kot-student gebeurt adhv het sociaal onderzoek  

en is dan ook afhankelijk van de thuissituatie en familiale aspecten. Indien de student 

nog vaak naar huis gaat in weekend en vakanties, heeft betrokkene recht op een 

categorie samenwonende. 

- Huisbezoek: er is niet in alle dossiers iets terug te vinden over de resultaten van een 

afgelegd huisbezoek. Het huisbezoek wordt uitgevoerd bij opening van het sociaal 

dossier, daarna telkens wanneer het OCMW het nodig acht, maar tenminste 

eenmaal per jaar. 
Wanneer er geen huisbezoek werd afgelegd dienen we hiervan een motivering terug 

te vinden in het verslag. 

- GPMI-evaluaties: in de dossiers waarbij een GPMI voor voltijdse studenten werd 

opgemaakt ontbraken het merendeel van de trimesteriele evaluaties. De verhoogde 

toelage in de zin van art 34 van de wet wordt slechts toegekend op voorwaarde dat 

er in het kader van het afgesloten GPMI een regelmatige evaluatie plaatsvindt. 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.  

Sinds 1/11/2016 (wet van 21 juli 2016 en KB 3/10/2016) zijn er nieuwe regels inzake 

de evaluaties: minstens 3 per jaar waarvan 2 met een persoonlijk treffen. Opdat de 

inspectiedienst kan vaststellen dat er effectief een evaluatie plaatshad, adviseren wij u 
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de evaluaties te formaliseren en minstens 2 ervan te laten ondertekenen door de 

begunstigde. 

- Berekening leefloon ingeval van vakantiejob: 
Wanneer een student een studenten job uitoefent tijdens de schoolvakantie moet 

een intrekking van het RMI opgesteld worden op de datum waarop de job start en 

het RMI moet opnieuw toegekend worden wanneer de job beëindigd is. Vb: 

studenten job van 15/07/2008 tot 15/08/2008 – intrekking van het RMI op 

15/07/2008 en RMI opnieuw toegekend op 16/08/2008. Het onderzoek van deze 

toestand moet als volgt gebeuren: de aanvrager beschikt niet over bestaansmiddelen 

van 01/07/08 tot 14/07/08. Voor deze periode voldoet hij aan de voorwaarden om 

een leefloon te ontvangen. De ontvangen bestaansmiddelen van 15 tot 30 juli mogen 

niet beschouwd worden als bestaansmiddelen die de gehele maand juli dekken. 

 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Bij de controle werd vastgesteld dat een deel van de geinde vorderingen niet of slechts 

gedeeltelijk werd doorgestuurd naar de POD MI . Er dient opgemerkt te worden dat we – 

tov de vorige controle- een gunstige evolutie zien in de doorgave van de ontvangsten. 

 

Voor een aantal vorderingen konden we vaststellen dat het OCMW wel een D formulier 

verzonden heeft naar de POD maar dat er – omwille van een nog onbekende reden- geen 

bedragen opgenomen werden in de doorgestuurde D formulieren. Dit probleem werd door 

uw diensten gemeld aan Schaubroeck. 

 

Wij raden aan om regelmatig op basis van de maandstaten en jaarlistings van de POD MI de 

uitgaven en ontvangsten te vergelijken met de verkregen staatstoelagen. Op deze manier 

kunnen verschillen vroegtijdig opgespoord en rechtgezet worden. 

 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

De gecontroleerde dossiers bevatten alle noodzakelijke bewijsstukken. De toelage werd 

conform de wettelijke bepalingen toegekend. 

 

Wij vragen uw aandacht voor het volgende: 

-De datum die wordt doorgegeven in het programma is niet de effectieve beslissingsdatum. 

-In 1 dossiers werd de beslissing niet binnen de termijn van 30 dagen genomen. 

 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

Uw OCMW heeft voor de toepassing van art 6 van de wet van 4 september 2002 recht op 

een toelage van 6995,13 €. Voor het jaar 2015 heeft uw OCMW geen gebruik gemaakt van 

deze subsidie. 

Dit bedrag kan aangewend worden voor de aanzuivering van niet-betaalde rekeningen . 

Tevens wordt er de mogelijkheid gegeven om kosten ten laste te nemen die kaderen in het  

kader van een preventief maatschappelijk energiebeleid. 

Enkele voorbeelden: tussenkomst bij de aankoop van energiezuinige toestellen A+, 

tussenkomst bij het onderhoud van de verwarmingsketel, aankoop spaarlampen,.. 

We adviseren uw OCMW om ten volle gebruik te maken van deze toelage : Het doel van 
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deze tussenkomst is personen uit hun toestand van schuldenlast te halen en het evenwicht 

in hun financiële situatie te herstellen.  

 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

Voor alle gecontroleerde materies werd een gunstige evolutie vastgesteld, er blijven echter 

werkpunten: in het bijzonder voor het recht op maatschappelijke integratie en de 

boekhoudkundige controles (doorgave ontvangsten). 

 

 

Debriefing 

 

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de 

verscheidene controles met het hoofd van de sociale dienst en medewerker van de financiële 

dienst te bespreken.  Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW 

ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur. 

 

Twee openstaande knipperlichten werden eveneens behandeld. 

 

 

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, boekhoudkundige controle 2012-2014 Zie bijlage 2 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige 

controle 
2011-2013 Zie bijlage 4 

 
 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvordering

s-procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2012-2014 9696,8 € 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de sociale 

dossiers 

 

Jaar 2016 
Cf. bijlage nr. 

3 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 
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Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 
controle 

2011-2013 18596,22 € 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

 
 

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 2: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 

APRIL 1965 – PERIODE VAN 2012 T/M 2014 
 

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 te veel toelagen heeft 
ontvangen voor € 1221,99. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 

2A. 

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 
 

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

veel ontvangen toelagen van € 8474,81 aan het licht gebracht.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de niet verwerkte terugvorderingen per 

begunstigde in controletabel 2C. 

 

 

2. Conclusies 
 

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

1221,99 € + 8474,81 € = 9696,8 € (zie de controletabellen 2A en 2C). 

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  

controletabellen B en E ), 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 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 de procedure niet of op een verkeerde manier werd toegepast 

met betrekking tot de volgende elementen:  

 de beslissingen en kennisgeving: bevatten niet het exact bedrag en de 

berekening van het aanvullend leefloon 

 De verhoogde toelage in de zin van art 33 van de wet is beperkt tot 6 

maanden 

 GPMI- evaluaties: trimesterieel en moeten geformaliseerd worden  

 Studenten: bepaling categorie is afhankelijk van de thuissituatie, het 

sociaal onderzoek dient hierover duidelijkheid te scheppen.  

Het verplicht domiciliëren op kot-adres is geen voorwaarde voor de 

toekenning van het RMI. 

 

 

 

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 niet nageleefd en/of de 
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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 of bewijsstukken nodig voor de dossiers 

vermeld in Controletabel 3. De informatie dient voor 20/5/2017 naar de inspecteur te 

worden gemaild. 

 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3.  
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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 – 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 
 

 
Terugvorderingen 

 
Uitgaven 

  

 
BM / RMI 

 
BM / RMI 

  2011 25.145,78 (50%-65%) 135.857,57 (50%-65%) 

   
5.266,12 (60%-75%) 

 
1.480,64 

 
21.221,91 70% 

 

 
123,90 

 
100.815,33 100% VR 

   
12.519,67 100% dakl 

   
7.996,05 100% instal 

      

  
(50%-65%) 3.129,35 (50%-65%) * 

   
-987,09 100% * 

   
-4.814,09 100% * 

      * rechtzettingen in 2011 voor vorige jaren 
   

      2012 41.182,30 (50%-65%) 153.655,13 (50%-65%) 

 
648,21 

 
9.662,77 (60%-75%) 

   
27.253,80 70% 

 

 
3.326,27 

 
122.565,74 100% 

 

   
4.865,96 100% 

 

   
2.053,82 100% inst 

      

  
(50%-65%) 117,06 (50%-65%) ** 

      

      **rechtzettingen in 2012 voor vorige jaren 
   

      

      2013 5.512,36 (50%-65%) 189.459,98 (50%-65%) 

 
254,66 

 
17.466,49 (60%-75%) 

 
411,25 

 
24.461,48 70% 

 

 
809,52 

 
118.233,04 100% 

 

 
2.697,31 

(rechtz nr 
aanl vorige 
contrôle) 6.143,37 100% 

 

   
4.316,54 100% 
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37.266,97 (50%-65%) op 2014 mbt 2013 (50%-65%) *** 

      

   
6.117,50 (50%-65%) **** 

   
222,93 (60%-75%) **** 

   
-2.543,13 100% **** 

   
606,43 100% **** 

    
(50%-65%) ***** 

      

      ***rechtzettingen in 2013 voor vorige jaren 
   ****rechtzettingen in 2014 voor 2011-2013 
   *****rechtzettingen in 2015 voor 2011-2013 
   

      Totaal: 118.859,17 
 

965.663,73 
  

       
 

B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

 
Terugvorderingen 

 
Uitgaven 

  

 
BM / RMI 

 
BM / RMI 

  2011 99.035,43 (50%-65%) 149.335,49 (50%-65%) 

   
24.996,85 70% 

 

   
89.099,93 100% 

 

   
10.988,55 100% 

 

   
17.138,47 100% instal 

   
-9.062,78 100% **organieke wet 

      2012 
 

(50%-65%) 162.099,78 (50%-65%) 

   
36.398,08 (60%-75%) 

   
122.757,35 100% 

 

   
513,46 100% 

 

   
4.169,35 100% 

 

   
-3.142,44 100% ** organieke wet 

      2013 46.933,54 (50%-65%) 198.872,77 (50%-65%) 

 
-196,13 

 
15.300,04 (60%-75%) 

 
-5.349,40 ohpl 21.571,34 70% 

 

 
-1.088,86 

 
121.074,01 100% 

 

   
4.835,60 100% 

 

 
9.634,20 ontv mbt vorige jaren 100% 

 

   
4.316,54 100% inst 

      

      Totaal: 148.968,78 
 

971.262,39 
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C. Vergelijking van de totalen 
  

 

 Cijfers  

POD MI 

Cijfers  

OCMW 

Verschil  

in EUR 

Verschil 

in % 

Uitgaven periode 2011-2013 965.663,73 € 971.262,39 € 5.598,66 € 0,58 

Terugvorderingen periode 2011-

2013 

118.859,17 € 148.968,78 € 30.109,61 € 25,33 

Netto-uitgaven periode 2011-

2013 

846.804,56 € 822.293,61 € 24.510,95 € 2,89 

 

Het verschil in de uitgaven in kleiner dan 1% EN verschil in de terugvorderingen is groter 

dan 10% in het nadeel van de POD MI. Er wordt overgegaan tot het afpunten van de 

terugvorderingen. 

 

 

2. Controle van een steekproef van dossiers 
 

 

Alle geinde vorderingen in de periode 2011-2013 werden geanalyseerd. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te niet verwerkte ontvangsten per begunstigde 

in controletabel 4C. 

 

Een te veel ontvangen toelage van 18596,22 € zal bijgevolg door onze diensten worden 

teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend. 

  

 

 

3. Conclusies  
 

Voor de gecontroleerde periode 2011-2013, bekwam de inspectie de volgende resultaten: 

 

Het verschil in de uitgaven is kleiner dan 1% en in de terugvorderingen groter dan 10% 

 

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van 18596,22 

€ 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. 
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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 

58.269,16 € 58.465,86 -€ 196,70 

 

Omzendbrief 13/2/2009: De wetgever heeft beslist zich op de datum van de beslissing van de 

Raad te baseren om een verwarmingsperiode af te sluiten. 

Alle beslissingen die worden genomen in de periode 1 januari tot en met 31 december 

behoren tot eenzelfde boekjaar van het Fonds. Zo hoort een levering gedaan in 2012, maar 

waarvoor beslist is in 2013, tot het boekjaar 2013. 

 

Het verschil is te wijten aan het feit dat het OCMW anders boekt: nl een levering gedaan in 

2013, maar waarvoor beslist in 2014, wordt toch nog ingeboekt op het jaar 2013.  

Zo zullen de verschillen overheen de boekjaren zichzelf oplossen.  

 

 

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 en 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 (en zijn gezinsleden);  

 zijn bestaansmiddelen (en die van de gezinsleden); 

 identiteitsgegevens van de aanvrager  

 gezinssamenstelling 

 ingeval van appartementen: het attest inzake het aantal appartementen 

 voor de categorie 3:  
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hetzij de beschikking van toelaatbaarheid van de vordering tot collectieve 

schuldenregeling, als bedoeld in artikel 1675/6 van het Gerechtelijk Wetboek, 

uitgesproken ten opzichte van de aanvrager; 

hetzij een attest van de persoon of de instelling als bedoeld in artikel 67 van de wet 

van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, die de schuldbemiddeling verricht. 

 

Alle informatie die verkregen kan worden via de KSZ-stroom dient voor de inspectiedienst 

niet meer op een andere manier te worden bewezen. 

 

Uw centrum heeft 317 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. 

 

Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd 

vastgesteld dat alle punten nageleefd werden door uw OCMW.  

Dit met uitzondering voor 1 dossier waar de beslissing niet binnen de 30 dagen werd 

genomen. 

 

 

3. Conclusies 
 

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

verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.  
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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 2015 
 

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 142656.27 € om de 

personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 3 

voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 3,84 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: 142656.27 € 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: 188.792,54 € 

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 6995,13 € om de 

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

preventieve energieacties te dekken.  

 

Voor de gecontroleerde periode werd er geen enkel dossier aangegeven.  

 

 

3. Conclusies 
 

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

werden voorgesteld in het kader van het art 4 (personeelskosten) voor het gecontroleerde 

jaar in aanmerking kwamen – de toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de 

wetgeving ter zake.  

Uw OCMW maakte geen gebruik van de toelage in toepassing van het artikel 6 van de wet. 


