
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 21, 

23/2 en 8/3/2018. 

 

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  

Destelbergen 

Kouterlaan 19 

9070 Destelbergen 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    
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1. INLEIDING 

 

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

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

sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. 

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

missie en gaan uit van de volgende visie ; 

 Controle op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke 

integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties 

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

 Kennis: door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het 

terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid 

inzake maatschappelijke integratie. 

 

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

doelstellingen;  

 Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering 
aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW’s.  

 Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW’s op 

boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de 

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

 Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en 
armoedebestrijding te optimaliseren.  

 Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW’s (belangrijkste 

partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en 

een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

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

 Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 

door de Regering werd besloten.  

 

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

 Respect 

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid  

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Diversiteit  

 Openstaan voor verandering  

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

(http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding). 
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2. INSPECTIES 

 

 Omschrijving Jaar 
Uitgevoerde 

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 
2015-2016 

Bijlage 2: controle toelagen, Wet 

02/04/65 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: controle van de sociale dossiers 
Geen controle 

Bijlage 3: controle van de sociale 

dossiers, Wet van 26/05/2002 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2012: boekhoudkundige controle 
2015-2016 

Bijlage 4: controle van de toelagen, 

Wet van 26/05/2002 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
Geen controle 

Bijlage 5: controle van het 

stookoliefonds 

6 Fonds voor Participatie en Sociale Activering 2016 
Bijlage 6: controle van de subsidies  

Fonds Participatie en Sociale Activering 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2016 
Bijlage 7: controle van de Energiefonds-

subsidies, Wet 04/09/2002 

8 De behandeling van de knipperlichten 2015-2016 
Bijlage 8: Controle van de 

knipperlichten 

9 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: controle van de GPMI toelagen 
Geen controle 

Bijlage 9: controle van de specifieke 

toelagen GPMI 

 

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

brief. 

 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 

 

Op vraag van de financieel beheerder werden de boekhoudkundige controles van de jaren 

2015-2016 vroeger uitgevoerd dan voorzien volgens de inspectiehandleiding. 

 

 

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. 

 

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.  
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4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 

 

 

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

per gecontroleerde materie. 

In deze rooster wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste opmerkingen.  

Deze hebben betrekking op het naleven van de regelgeving en/of de procedures en of goede 

praktijken. De gedetailleerde informatie per dossier vindt u in de controleroosters 

bijgevoegd bij het verslag.  

De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te 

worden. 

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

Controle sociale dossiers: 

De gecontroleerde dossiers zijn allen LOI dossiers.  

Er werd vastgesteld dat er vaak slechts 1 sociaal verslag en beslissing is bij aanvang van het 

dossier. De verslagen en beslissingen mbt de jaarlijkse verlengingen ontbreken in het 

dossier. 

Nergens in de dossiers vinden we kennisgevingen aan de begunstigde. Iedere beslissing 

moet schriftelijk tegen ontvangstbewijs bezorgd of aangetekend verzonden worden. 

De gevonden verslagen zijn te summier en bevatten weinig concrete informatie over de 

sociale leefsituatie van de begunstigde. 

Ook de vermelding of onderzoek naar tewerkstelling wanneer betrokkene over een 

arbeidsvergunning beschikt vindt men niet terug in het sociaal verslag. Het OCMW moet 

dit onderzoeken via de KSZ stroom (dimona). We dienen hiervan weerslag terug te 

vinden in de sociale verslagen. 

Deze opmerkingen werden reeds bij voorgaande controles (oa in 2012, 2013 en 2015) 

meermaals doorgegeven , we stellen hier geen verbetering vast. 

Voor de dossiers die niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake sociaal 

onderzoek en beslissingen , zal vanaf de periode 2015 teruggevorderd worden. 

 

Administratieve controle facturen: 

In vergelijking met de voorgaande controles kunnen we hier een positieve evolutie 

vaststellen: voor het merendeel van de gecontroleerde facturen werden de 

terugbetalingsregels inzake de ziekteverzekering correct toegepast. 

Met het oog op inspectie moet er voor een persoon met statuut C en D een attest 

dringende medische hulp of een kopie ervan bij elke kostenstaat (dus bij de kosten van 

elke maand) gevoegd worden. Voor 3 facturen van illegale personen kon echter geen 
attest dringende medische hulp voorgelegd worden. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

Er werd vastgesteld dat er voor 1 dossier een uitgave door het OCMW gebeurde 

waarvoor geen toelage werd ontvangen. Er kan voor dit dossier geen toelage meer 

aangevraagd worden aangezien het om een illegaal persoon gaat.  

 

Bijkomende opmerking: Gelieve via de creatie van een uniek begrotingsartikel een 

onderscheid te maken in de boekhouding tussen de vorderingen tav de Staat (subsidies- 

staatstoelagen) en de vorderingen tav cliënten of derde instanties (bv Famifed, pensioen, ..)  
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Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Bij de analyse van de cijfers uit de boekhouding werd een gering verschil vastgesteld met 

de ontvangen staatstoelagen: een eventueel te weinig ontvangen toelage.  

 

Bijkomende opmerking: Gelieve via de creatie van een uniek begrotingsartikel een 

onderscheid te maken in de boekhouding tussen de vorderingen tav de Staat (ontvangen 

subsidies) en de vorderingen tav cliënten of derde instanties. Momenteel worden deze 

samen geboekt onder 1 artikel. 

 

Fonds voor Participatie en Sociale Activering 

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

middelen conform de wetgeving besteedde. Gelieve wel nog rekening te houden met de 

volgende aanbevelingen: 

 

Het volledige saldo voor het Fonds voor Participatie en Sociale Activering werd niet 

opgebruikt. Het is aan te raden de toelage volledig te benutten. Er werden tijdens de 

inspectie enkele voorbeelden aangehaald van activiteiten die aanvaard kunnen worden.  

 

Financiële boekingen/betalingen: een positieve vaststelling is dat de boekhouding een apart 

artikelnummer voorziet voor alle uitgaven in het kader van het fonds. Eén factuur werd in 

de verkeerde periode ingebracht. De datum van de imputatie in de OCMW boekhouding 

is hierbij van belang. Dit zal leiden tot een terugvordering van 20 € door onze diensten. 
 

Naar aanleiding van vorige inspectie heeft het OCMW een duidelijk reglement/handboek 

inzake de verdeling en tegemoetkomingsgrenzen van het fonds. Hierbij wordt in principe 

een 80/20 regels toegepast. Hiervan kan afgeweken worden mits motivering. Echter zien 

wij geen consequente toepassing van het reglement en/of vinden we geen motivering 

indien afgeweken wordt van de regel. 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

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

verzorgde manier beheert. Gelieve wel nog rekening te houden met de volgende 
aanbevelingen: 

 

Het volledige saldo voor het Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit werd niet 

opgebruikt. Wij adviseren u de subsidie ten volle te benutten.  

 

Elke beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (of HRMW) moet voorafgegaan 

worden door een sociaal verslag. Hierin wordt de financiële toestand/toestand van 

schuldenlast van de aanvrager voorgesteld. 

 

Het OCMW heeft een duidelijk reglement/handboek inzake de verdeling en 

tegemoetkomingsgrenzen van het fonds. Hierbij wordt een 80/20 regels toegepast. 

Maximum 80% wordt ten laste genomen door het OCMW en 20% door  de begunstigde. 

Hiervan kan afgeweken worden bij uitzondering en met geldige reden. Echter zien wij geen 

consequente toepassing van het reglement. (geen motivering wanneer van de regel 

afgeweken wordt) 

 

 



6 
 

 

De behandeling van de knipperlichten 

Het OCMW gaf in 1 dossier een verkeerde motivatiecode door nl code 2: er is een 

terugvorderingsbeslissing aanwezig. Bij controle van het dossier bleek dit niet het geval 

voor de aangegeven periode (juli 2014) in het knipperlicht. 

De toelage voor dit dossier wordt voor de bepaalde periode ingehouden. 

Er is in dit dossier wel nog recht op een aanvullend leefloon, indien het OCMW deze 

resterende toelage nog wil ontvangen dienen de formulieren conform de richtlijnen in 

controletabel 8 opnieuw ingediend te worden. 

 

Het OCMW dient maandelijks alle knipperlichten nauwgezet op te volgen. 

 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

Voor alle  gecontroleerde materies werd vastgesteld dat uw OCMW rekening heeft 

gehouden met de opmerkingen die bij een voorgaande inspectie werden geformuleerd (dit 

met uitzondering voor de medische kosten deel sociale dossiers). 

 

Voor de medische kosten stellen we een positieve evolutie vast bij het toepassen van de 

terugbetalingsregels van de ziekteverzekering. We merken geen vooruitgang bij de opmaak 

en inhoud van de sociale verslagen en beslissingen. 

 

Voor de boekhoudkundige controles werden er geen verschillen in het nadeel van het 

OCMW vastgesteld (=te veel ontvangen toelagen). Er zijn echter wel opmerkingen ivm met 

de opvolging van de staatstoelagen en de boekingen onder het correcte begrotingsartikel 

(onderscheid W65- RMI). 

 

Debriefing 

 

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

verscheidene controles met de secretaris, de hoofd maatschappelijk werker en de financieel 

beheerder te bespreken.  Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het 

OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur. 

 

 

 

6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 
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Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle 
Gecontroleerde  

Periode 

Eventueel 

te weinig  

ontvangen 

Terugvorderings- 

procedure 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2015-2016 Zie bijlage 2  

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

boekhoudkundige controle 
2015-2016 

Zie bijlage 2 

en 4 

Uit te voeren door 

uw diensten 

 
 

 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, controle 

van de medische kosten 
2013-2014  832,73 € Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2015-2016 0 €   

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2015-2016 0 €   

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Sociale 

Activering 

Jaar 2016 20 € 
Door onze dienst 

Budget 

Via een vordering tot 

terugbetaling die u zal 

ontvangen 

Sociaal Gas- en 

Elektriciteitsfonds 
Jaar 2016 0€   

De behandeling van de 

knipperlichten 
2015-2016 Cf. bijlage nr. 8 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 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 VAN 2013 T/M 2014 

 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: 

 Een controle op de naleving van de wetgeving terzake via een steekproef van de 

individuele dossiers 

 Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen, 
 

 

 

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS  
 

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen: 

 

 De steunaanvraag (indien nodig geacht) 

 De borg (indien nodig geacht) 

 De verzekerbaarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering 
in land van oorsprong (HZIV)  

 De sociale verslagen  

 De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen 
 

 
1.1 Controle van de individuele dossiers waarbij de kosten via een formulier D 

werden aangevraagd.  

 
6 individuele dossiers werden gecontroleerd. 
 
 
De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet op een correcte manier werden 

toegepast:  

 Controle van de verzekerbaarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of 
verzekering in land van oorsprong (HZIV) 

 Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen 

 De beslissing / kennisgeving van de beslissing 

 

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 en attesten DMH 

 Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen 
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 Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 

02/04/1965. 

 

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een correcte manier werden 

toegepast, dit met uitzondering van het ter beschikkingstellen van de attesten dringende 

medische hulp voor illegalen. 

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de fouten per ingediende kost in de 

controletabel 1B. 

 

 

3. FINANCIELE CONTROLE  
 

3.1 Extrapolatie van de financiële resultaten  
 

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

de financiële resultaten uitgevoerd.  

 

 

3.2 Detail 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”).  

 

 

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef: 

 

Kosten-

type 

Subsidie totaal  

niet stratificatie-

formulieren  

Totaal 

steekproef 

(in €) 

Extrapolatie

-factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

(in €) 

Terugvordering 

na extrapolatie 

(in €) 

med1 25.583,60 € 2642,99 € X Nee 163,8 €  

far1 10.391,55 € 1182,48 € X Nee 276,42 €  

amb1 4.116,39 € 1761,76 € X Nee  0 €  

hop1 / / / / /  

Totaal terugvordering: 440,22 € 

 
Legende: 

Med = medische kosten buiten zorginstelling. 

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling. 

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.  

Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling 

 

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

de steekproef bedraagt  440,22 €.  

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

 

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie. 
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Kostentype 

Totaal 

stratificatiefacturen (in 

€) 

Totaal van de 

terugvordering 

stratificatie-formulieren   

Med2 6.325,05 € 0 € 

Far2 / 0 € 

Amb2 577,18 € 0 € 

Hosp2 21.058,65 € 392,51 € 

TOTAAL terug te vorderen (in EUR) 392,51 € 

 

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

de stratificatie bedraagt 392,51 €.  

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

 

 

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 832,73 € te veel aan 

toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode. 

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

maandelijkse kostenstaten. 
 
Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informatica 

toepassing definitief afgesloten worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 VAN 2015 T/M 2016 

 

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 FINANCIELE RESULTATEN VAN DE CONTROLE 

 

1.1 Analyse van de uitgaven 
 

 

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt: 

 

-  eventueel te weinig toelagen werden ontvangen. 

 

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 B. 

 
Er werd opgemerkt dat een dossier foutief geboekt werd onder het artikel steun 

vreemdelingen terwijl het om een leefloondossier (RMI) gaat. 
 
 

1.2 Analyse van de ontvangsten 

 

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat 

vastgesteld. 

 

Er werd wel opgemerkt dat een vordering van een persoon die valt onder toepassing van de 

wet van 2/4/65 foutief geboekt werd onder het artikel van het RMI. 

 
 
2 CONCLUSIES 
 
 

Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren definitief in onze informatica 

toepassing afgesloten worden. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode is, behoudens 

veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.  

Voor 1 dossier vermeld in controletabel 2B kan het OCMW nog correcties overmaken tot 

het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven. 
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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 2015 – 2016 

 

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 
 

1.1 Cijfers volgens de POD MI 
 

 

Terugvorderingen 

 

Uitgaven 

  

 

BM / RMI 

 

BM / RMI 

  

      2015 

 

(50%-65%) 19.149,72 50% 

 

   

130.449,27 55% 

 

   

14.127,88 60-65% 

 

   

46.431,13 100% VR 

   

4.006,68 100% 

 

      

  

(50%-65%) -15.989,85 (50%-65%) * 

   

-14,63 (60%-75%) * 

   

-11.094,33 100% *VR 

   

-4.006,68 100% * 

      *rechtzettingen in 2015 voor vorige jaren 

   

      2016 

 

(50%-65%) -3.825,92 50% 

 

  

55% 136.612,37 55% 

 

   

19.067,47 60-65% 

 

   

20.044,25 100% VR 

   

-706,06 100% 

 

   

1.111,62 100% instal 

   

150,00 100% 

 

      

  

(50%-65%) 3.825,92 50% ** 

   

725,79 100% ** 

   

-4.526,72 100% ** 

   

2.211,51 55% *** 
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5.131,16 60-65% *** 

   

-417,60 100% *** 

   

1.156,53 100% *** 

    

55% **** 

      

      **rechtzettingen in 2016 voor vorige jaren 

   ***rechtzettingen in 2017  voor 2015-2016 

   ****rechtzettingen in 2018  

    

      Totaal: 0,00 

 

363.619,51 

  

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

gecontroleerde periode:  

363.619,51– 0 = 363.619,51€ 

 

 

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

 

Terugvorderingen 

 

Uitgaven 

  

 

BM / RMI 

 

BM / RMI 

  

      2015 -5,76 (50%-65%)  146.296,47 (50%-65%) 

   

27.134,06 (60%-75%) 

    

100% 

 

    

100% 

 

      2016 

 

(50%-65%) 131.989,94 (50%-65%) 

   

33.181,23 (60%-75%) 

   

19.814,37 100% VR 

   

3.311,77 100% 

 

   

2.268,15 100% 

 

   

122,58 100% ohg 

      

      Totaal: -5,76 

 

364.118,57 

  

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

364.118,57- -5,76= 364.124,33 €. 
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1.2 Vergelijking van de totalen 
 

 

Periode 2015-2016 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR) 363.619,51 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR) 364.124,33 

Verschil (in EUR) -504,82 € 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %) 0,14% 

Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 55% (in EUR) -277,65 € 

 
Indien het verschil kleiner is dan 1% wordt dit 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. 

 

 

2. CONCLUSIE  
 

Voor de gecontroleerde periode 2015-2016, werd volgend resultaat vastgesteld: 

 

Uw OCMW heeft 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 per dossier 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.  

 
De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van toelagen is, 

behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.  

mailto:vraag@mi-is.be
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BIJLAGE 6 

CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VOOR DE BEVORDERING 

VAN PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING VAN DE GEBRUIKERS VAN DE 

DIENSTVERLENING VAN DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK, EN OP DE 

SPECIFIEKE MAATREGEL VOOR KINDERARMOEDE – JAAR 2016 

 

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 DE AANWENDING VAN HET FONDS 

 

 Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: € 2133,55 (algemene 

activiteiten) + € 1902,00 (kinderarmoede). Deze bedragen werden niet volledig 

gebruikt. 

 

 er werden verdeelcriteria vastgelegd voor het fonds en voor de 

tegemoetkomingsplafonds en deze criteria werden goedgekeurd door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn;  

 het OCMW past een 80/20 regel toe, waarbij het OCMW een deelname vraagt van 

de begunstigden van 20 %, de overige 80 % wordt ten laste genomen door het 

OCMW. Hierbij wordt een maximum van € 150 toegepast per volwassene en € 200 

per kind voor het deel activiteiten en een maximum van € 150 per kind voor het deel 

kinderarmoede. Hiervan kan afgeweken worden mits individuele uitzondering en met 

geldige reden. 

 uw OCMW gebruikt het Fonds om tegemoet te komen in heel gevarieerde 

activiteiten;  

 de beslissingen van individuele steun worden telkens voorgelegd aan de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn;  

 

 
2. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE 

 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

JAAR 

EFFECTIEVE 

UITGAVEN 

OCMW 

EFFECTIEVE 

TERUG- 

VORDERINGEN 

OCMW 

INGEDIENDE 

UITGAVEN 

UNIEK 

VERSLAG 

BEDRAG VAN 

DE SUBSIDIE 

VERMELD IN 

UNIEK 

VERSLAG 

SUBSIDIES 

AANVAARD NA 

INSPECTIE 

BOEKHOUDING 

2016 € 4303,07 € 119,54 € 3536,9 € 3536,9  € 3536,9  

 

Er zal geen terugvordering plaatsvinden op basis van de boekhoudkundige controle. 
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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. 

Motivering weigering van de activiteiten: 20 € 

Verkeerde periode 

 

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 
 

Voor het gecontroleerde jaar heeft uw OCMW een te veel ontvangen toelage ontvangen 

van 20 €.  

Voor dit bedrag zal u binnenkort een vordering tot terugbetaling ontvangen van onze dienst 

“Budget”.  
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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 

2016 

 

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 € 47552,09 

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

van 1 voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 1,03 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: € 47552,09 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 47552,09 

Terug te vorderen verschil: € 0 

 

 

2. CONTROLE VAN DE TEGEMOETKOMING 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 € 3460,63 om 

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

en de preventieve energieacties te dekken.  

 

 

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

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

Uitgaven 2544,80 2544,80 

Terugvordering/ontvangsten 0 352,19* 

Netto-uitgaven 2554,80 2554,80 
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*Terugvordering wordt afgehouden van toelages 2017(via uniek verslag). Zijn pas 

ontvangen in 2017. 

 

  
Indien de netto-uitgaven van de boekhouding lager liggen dan de uitgaven die in het 

fonds werden ingegeven, dan zal dit verschil worden opgeëist:  

Art 6, uitgekeerd bedrag: 2554,80€ 

Terug te vorderen saldo: 0 € 

 

2.1 Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

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

tegemoetkomingsbedrag van € 2 544,80.  

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. 

 

 
2.2 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.  
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BIJLAGE 8 

CONTROLE KNIPPERLICHTEN PERIODE 2015-2016 

 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: 

 De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft 
(feedbackcode 1, 2, 3 en 4 toegekend) en terecht werden verstuurd door de 

POD MI. 

 De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft 

(feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd 

door de POD MI. 

 

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende 

feedbackcodes corresponderen met de realiteit. 

 

 

1. ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE 

KNIPPERLICHTEN 

 

Alle knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2016 werden gecontroleerd. 

 

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met 

 Feedbackcode 1 ‘de formulieren zullen binnen de 30 dagen bezorgd worden’: er 
werd nagegaan of deze knipperlichten intussen al dan niet werden opgelost en 

zo niet, werd de reden van niet verwerking nagegaan. 

 Feedbackcode 2 ‘terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren 

bezorgd worden’: er werd nagegaan of er wel degelijk een terugvordering werd 

beslist en geboekt door het OCMW. 

 Feedbackcode 3 ‘beslissing genomen tot gedeeltelijke of niet recuperatie’: de reden 
van niet of gedeeltelijke recuperatie wordt nagegaan. 

 Feedbackcode 4 ‘terugvordering ingediend voor de verkeerde periode’: er wordt 

nagegaan hoe de terugvordering werd doorgegeven en wat er fout gelopen is. 

 Voor de knipperlichten met feedbackcode 110 tot 190 werd aan de hand van 
bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren. 

 

De resultaten per dossier van deze controle vindt u verder in dit verslag in 

controletabel 8. 

 

 

2. CONCLUSIES 

 

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet correct 

waren. 

Dit kan erop wijzen dat:  

 De feedbackcodes werden verkeerd geïnterpreteerd en/of verkeerd toegepast 
door uw medewerkers. 

 De formulieren foutief worden ingevuld door uw medewerkers. 

 Er weinig of geen opvolging is van de KSZ-stromen door uw medewerkers. 

 Er weinig of geen opvolging is van de knipperlichten die maandelijks naar uw 
Centrum worden verzonden. 
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Voor 1 dossier wordt het formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel of 

gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor deze dossiers worden 

voor de bepaalde periode ingehouden.  

Indien er in deze dossiers nog recht is op een toelage dienen de formulieren conform 

de richtlijnen in controletabel 8 opnieuw ingediend te worden om de resterende 

toelage te ontvangen.  

 

 

Deze rechtzettingen dienen te gebeuren binnen de 3 maand na ontvangst van het 

rapport.  

Daarna is het niet meer mogelijk om nog formulieren D1 (wet 02/04/1965) of 

formulieren B (wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode in te dienen. De POD 

MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van toelagen is, 
behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.  

 

 


