
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

 

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

30/06/2015 en 22,23,28,29 en 30/07/2015. 

 

 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  

Elsene 

Boondaelsesteenweg 92 

1050   Brussel 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

               Inspectiedienst POD MI    

 

   Aantal 

   

  Elsene/W65M-W65B-RMIB-SFGE/2015 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be


2 
 

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 
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 

geen controle 

uitgevoerd 

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) 

 

geen controle 

uitgevoerd 

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

per gecontroleerde materie. 

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

 

Onderzoek borgstelling en HZIV dient te worden gevoerd op het ogenblik van de aanvraag 

en niet naar aanleiding van de aangekondigde inspectie. 

 

Globaal medisch dossier: 

Het is onmogelijk om dit correct toe te passen: de terugbetaling door de POD MI is het 
WIGW tarief en niet dit met GMD. Het doel van de opmaak GMD gaat verloren bij 

personen die niet aangesloten zijn bij een ziekenfonds en die geen zicht hebben op een 

duurzaam verblijf, het zorgt daarentegen voor een maatschappelijke meer kost. 
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Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Inmiddels kunnen we vaststellen dat de ontvangsten op regelmatige basis worden 

doorgegeven aan de POD MI en er een goede opvolging is.  

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Uit de cijfervergelijking bleken grote verschillen zoals u hieronder kan vaststellen. Bij het 

afpunten van de ontvangsten (grootste verschil) konden we vaststellen dat de overgrote 

meerderheid werd overgemaakt aan de POD MI. Echter de ontvangst wordt bij de 

doorgave niet gelinkt aan de datum van ontvangst maar aan de datum van doorgave aan de 

POD MI. Hierdoor is de vergelijking van cijfers quasi onmogelijk.  

 

Tijdens het afpunten stelden we wel vast dat er in 2014 (niet gecontroleerde periode) 

verschillende ontvangsten dubbel werden doorgegeven. Meestal op juni 2014 een eerste 

maal en op september 2014 een tweede maal. Een lijst van de door ons gekende dossiers 

werd overgemaakt aan de bevoegde dienst ter informatie. 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

Indien de tussenkomst terugvorderbaar wordt gesteld dienen de geinde bedragen te 

worden overgemaakt aan de POD MI. 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

Na elke uitgevoerde controle doet het OCMW het nodige om de gemaakte opmerkingen in 

praktijk om te zetten. Hierdoor is er een steeds een gunstige evolutie vast te stellen. 

 

 

Debriefing 

 

Na en tijdens de verschillende controles werden de bevoegde diensten ingelicht over het 

verloop en konden er vragen worden gesteld. 

 

 

 

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 
 
 
De inspecteur stelde geen subsidietekorten vast tijdens de controle. 
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Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvordering

s-procedure 

Terugvorderings

-periode 

Wet van 02/04/1965, controle 

van de medische kosten 
2012  €        4.970,65  

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2012 €        6.770,38 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2013 € 7.890,9 
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
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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 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 niet altijd op een correcte manier 
werden toegepast:  

 Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)  

 Controle van de borg (indien nodig geacht)  

 Controle van de verzekerbaarheid (indien nodig geacht)  

 Opstellen van duidelijke en concrete maatschappelijke verslagen  

 

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 volgende elementen niet op een correcte manier werden 

toegepast: 

 en naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 

02/04/1965. 

 

De inspecteur stelde bij een aantal ingediende kosten fouten vast. U vindt een gedetailleerde 
beschrijving van de fouten per ingediende kost in de controletabel 1B. 
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3. FINANCIELE CONTROLE  
 

Extrapolatie van de financiële resultaten  
 

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

de financiële resultaten uitgevoerd.  

 

Beschrijving van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten  
Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het 

betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). Onder dit bedrag wordt een 

steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde 

“niet-stratificatieformulieren”).  

 

Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de 
steekproef. 
 

Kosten-

type 

Subsidie-

totaal  

(in €) 

Totaal 

steekproef (in 

€) 

Extrapol

atie-

factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvorderi

ng (in €) 

med1 39.420,04 4274,96 9,22 NEE 87,43 

far1 50.863,47 5462,16 9,31 NEE 0,00 

amb1 300.043,28 30219,28 9,93 NEE 65,79 

hosp1 498.636,72 57010,99 8,75 NEE 74,19 

TOTAAL     227,41 

 
Legende: 

Med = medische kosten buiten zorginstelling. 

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling. 

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.  

Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling 

1 = steekproef. 

2 = stratificatie. 

 

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

de steekproef bedraagt € 227,41.  

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

 

Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie. 
 

Kostentype 
Totaal 

categorie (in €) 

Totaal van de 

terugvordering (in €)   

Med2 3.848,34 0,00 

Far2 95.166,21 4.141,40 

Hosp2 580.237,59 601,84 

TOTAAL  € 4.743,24 

 

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

de stratificatie bedraagt € 4.743,24.  

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

Er werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de medische kosten (wet van 

02/04/1965) terecht werden toegekend aan uw centrum voor de gecontroleerde periode.  

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor 227,41 €+ 

4.743,24 € = 4.970,65 € te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode. 

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

maandelijkse kostenstaten. 

http://www.mi-is.be/
http://www.riziv.be/
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BIJLAGE 2: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 

APRIL 1965 – PERIODE VAN 2012 
 

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 werden geen verschillen met de subsidiëring door de Staat 

vastgesteld. 

 
Analyse van de terugvorderingen 
 

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

veel ontvangen toelagen van €  € 6.770,38 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: 

€ 6.770,38  (zie de controletabellen 2C). 

Dit bedrag zal worden teruggevorderd op een van de volgende subsidies die u zal worden 

toegekend.  
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BIJLAGE 4: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES DIE WORDEN TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET 

VAN 26/05/2002 MET BETREKKING TOT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE – 

PERIODE 2012 
 

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     

  RMI RMI     

2012 389.241,89 8.222.191,76 101 Leefloon (50% - 65%):   

  63.684,73 2.559.736,95 105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%):   

  11.595,26 359.060,31 106 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%):   

  

 

74.290,44 109 Verhoogd bestaansminimum (100%) :   

  19.099,77 1.101.061,17 117 Soc.integratieproject student(60%-75%):   

    9.474,04 129 Toelage onderhoudsgeld (100%) :   

          

  -5.226,75 -197.542,80 101 Leefloon (50% - 65%): * 

    -74.775,46 105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%): * 

    -2.267,75 106 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%): * 

    -32.079,61 117 Soc.integratieproject student(60%-75%): * 

    -4.087,51 109 Verhoogd bestaansminimum (100%) : * 

    -305,01 129 Toelage onderhoudsgeld (100%) : * 

* rechtzettingen in 2012 voor vorige jaren   

          

2013 530.946,39 9.073.403,95 101 Leefloon (50% - 65%):   

  39.976,26 2.720.612,65 105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%):   

  6.852,64 405.547,05 106 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%):   

    98.836,17 109 Verhoogd bestaansminimum (100%) :   

  38.857,68 1.131.423,13 117 Soc.integratieproject student(60%-75%):   

    6.744,81 129 Toelage onderhoudsgeld (100%) :   
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    -38.021,70 101 Leefloon (50% - 65%): ** 

    -7.356,35 105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%): ** 

    -296,12 106 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%): ** 

    -987,09 109 Verhoogd bestaansminimum (100%) : ** 

    5.471,51 117 Soc.integratieproject student(60%-75%): ** 

          

**rechtzettingen in 2013 voor vorige jaren   

    -4.374,12 101 Leefloon (50% - 65%): *** 

  

 

4.836,28 105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%): *** 

    3.253,52 117 Soc.integratieproject student(60%-75%): *** 

          

  5.786,27 309.562,02 101 Leefloon (50% - 65%): **** 

  -444,22 108.499,07 105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%): **** 

    21.465,31 106 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%): **** 

    6.538,92 109 Verhoogd bestaansminimum (100%) : **** 

  12,61 42.260,30 117 Soc.integratieproject student(60%-75%): **** 

    312,50 129 Toelage onderhoudsgeld (100%) : **** 

          

          

*** rechtzettingen in 2014 voor 2012   

**** rechtzettingen in 2014 voor 2013   

          

Totaal: 1.100.382,53 25.902.488,34     

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

gecontroleerde periode:  

25.902.488,34 – 1.100.382,53 = 24.802.105,81 € 

 

B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

  

Terugvorderingen Uitgaven 

 

 

2012 RMI RMI   

2002   282,00   101 Leefloon (50% - 65%): 

2004   513,45   102 Leefloon (50% - 65%): 

2005   1.775,30   103 Leefloon (50% - 65%): 

2006   8.805,80   104 Leefloon (50% - 65%): 

2006   536,58   

117 Soc.integratieproject student(60%-

75%): 

2007   6.174,60   104 Leefloon (50% - 65%): 

2007   687,06   

117 Soc.integratieproject student(60%-

75%): 
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2008   4.611,41   104 Leefloon (50% - 65%): 

2008   2.245,00   

117 Soc.integratieproject student(60%-

75%): 

2008   133,79   100% 

2009   10.508,77   104 Leefloon (50% - 65%): 

2009   1.416,64   

117 Soc.integratieproject student(60%-

75%): 

2009   50,00   100% 

201   13.436,67   104 Leefloon (50% - 65%): 

2010   1.343,70   

117 Soc.integratieproject student(60%-

75%): 

2010   1.502,87   100% 

2011   33.840,34   104 Leefloon (50% - 65%): 

2011   4.385,62   

117 Soc.integratieproject student(60%-

75%): 

2011   13.696,40   100% 

 

  406.540,57 7.819.680,28 101 Leefloon (50% - 65%): 

 

  18.382,09 1.093.936,48 

117 Soc.integratieproject student(60%-

75%): 

 

  73.562,48 3.297.831,86 100% 

 

  154,16 12.390,69 129 Toelage onderhoudsgeld (100%) : 

2013 voor 

2012     184.233,77 101 Leefloon (50% - 65%): 

2013 voor 

2012     43.279,38 

117 Soc.integratieproject student(60%-

75%): 

2013 voor 

2012     92.355,51 100% 

2013 voor 

2012     432,50 129 Toelage onderhoudsgeld (100%) : 

 

2013       

2003   9,10   101 Leefloon (50% - 65%): 

2004   190,00   101 Leefloon (50% - 65%): 

2005   682,00   101 Leefloon (50% - 65%): 

2006   7.211,28   101 Leefloon (50% - 65%): 

2006   529,48   

117 Soc.integratieproject student(60%-

75%): 

2006   550,00   100% 

2007   4.830,29   101 Leefloon (50% - 65%): 

2007   250,00   

117 Soc.integratieproject student(60%-

75%): 

2008   2.343,80   101 Leefloon (50% - 65%): 

2008   1.634,43   

117 Soc.integratieproject student(60%-

75%): 

2009   2.752,81   101 Leefloon (50% - 65%): 

2009   1.180,00   

117 Soc.integratieproject student(60%-

75%): 
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2009   100,00   100% 

2010   6.919,14   101 Leefloon (50% - 65%): 

2010   771,98   

117 Soc.integratieproject student(60%-

75%): 

2010   1.658,49   100% 

2011   11.057,89   101 Leefloon (50% - 65%): 

2011   124,22   

117 Soc.integratieproject student(60%-

75%): 

2011   4.370,64   100% 

2012   51.629,07   101 Leefloon (50% - 65%): 

2012   4.523,72   

117 Soc.integratieproject student(60%-

75%): 

2012   7.498,76   100% 

 

  428.788,90 8.685.843,15 101 Leefloon (50% - 65%): 

 

  28.307,37 1.068.153,38 

117 Soc.integratieproject student(60%-

75%): 

 

  72.640,72 3.581.372,91 100% 

 

    9.424,80 129 Toelage onderhoudsgeld (100%) : 

2014 voor 

2013     158.667,21 101 Leefloon (50% - 65%): 

 

    29.574,13 

117 Soc.integratieproject student(60%-

75%): 

 

    89.261,38 100% 

 

    112,50 129 Toelage onderhoudsgeld (100%) : 

 

        

 

Totaal

: 1.245.139,39 26.166.549,93   

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

26.166.549,93 – 1.245.139,39 = 24.921.410,54 €. 

 

C. Vergelijking van de totalen 
  

 

 Cijfers  

POD MI 

Cijfers  

OCMW 

Verschil  

in EUR 

Verschil in 

% 

Uitgaven periode 2012 25.902.488,34 € 26.166.549,93 € -264.061,59 € -1,02% 

Terugvorderingen periode 

2012 

1.100.382,53 € 1.245.139,39 € 144.756,86 € 13,16% 

Netto-uitgaven periode 2012 24.802.105,81 € 24.921.410,54 € -119.304,73 € -0,48% 

 

 

2. Controle van een steekproef van dossiers 
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Analyse van de terugvorderingen 
 

De controle van uw stukken bracht aan het licht dat de terugvorderingen wel degelijk 

werden overgemaakt aan de POD. Echter, de doorgave aan de POD van de ontvangst wordt 

gelinkt aan de datum van verzending en niet aan de datum van ontvangst in de boekhouding. 

(overzicht van de afgepunt terugvordering in controletabel 4C) 

 

 
totaal ontvangsten 

OCMW 2012 
Steekproef 

totaal doorgegeven op basis van 
steekproef (zeker) 

verschil 
Verschil in 

% 

65% 
                             

486.206,93 €  
             

445.566,22 €  
                                                            

426.162,65 €  
                        

19.403,57 €  
 

75% 
                                

28.996,69 €  
               

18.775,21 €  
                                                              

13.523,38 €  
                          

5.251,83 €  
 

100% 
                                

88.945,55 €  
               

55.818,89 €  
                                                              

48.446,97 €  
                          

7.371,92 €  
 

 

                             
604.149,17 €  

             
520.160,32 €  

                                                            
488.133,00 €  

                      
32.027,32 €  6,56% 

      

  
86%  totaal afgepunt van alle ontvangsten  

 

 
 total recettes cpas 
2013 

 Echantillon  
 remboursements 
constatés sur base 
échantillon  

Différences 
 

65%              516.409,28 €     327.178,76 €                         322.718,09 €       4.460,67 €  
 75%                37.321,20 €       27.204,30 €                           26.173,14 €       1.031,16 €  
 100%                87.268,85 €       67.915,83 €                           62.931,52 €       4.984,31 €  
 

 
             640.999,33 €     422.298,89 €                         411.822,75 €  10.476,14 €  2,54% 

      

  
66%  des recettes pointées au total tous articles confondus  

 

Hieruit kunnen we besluiten dat het verschil in ontvangsten, in werkelijkheid met zekerheid 

minder dan 10% bedraagt. Daardoor kunnen we ons baseren op het netto verschil van -

119.304,73 € of -0,48%. Dit verschil wordt aanzien als een bewijs van goede administratieve 

opvolging van de toelagen. 

 

3. Conclusies  
 
Het verschil in de uitgaven is kleiner dan 1% en in de terugvorderingen kleiner dan 10% 

 

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

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

aanmoedigen om op deze weg verder te gaan. 
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BIJLAGE 7: CONTROLE VAN DE TOELAGES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 4 

SEPTEMBER 2002 BETREFFENDE HET SOCIALE FONDS GAS- EN ELEKTRICITEIT – 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 € 230.626,10 om 

de personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 5 

voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 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: € 230.626,10 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 230.626,10 

Terug te vorderen verschil: € 0,00 

 

 

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 €  306.207,18  

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. 
 

  Aangifte Uniek jaarverslag  OCMW-rekeningen  

Uitgaven                               306.207,18 €       306.295,36 €  

Ontvangsten                                             -   €           7.892,28 €  

Netto (uitgaven - 

ontvangsten) 
                              306.207,18 €       298.403,08 €  
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Art 6, uitgekeerd bedrag: € 306.207,18 

Netto-uitgaven aangegeven in het Uniek Verslag: €  306.207,18  

Netto-uitgaven goedgekeurd na de controle: € 298.403,08  

Terug te vorderen saldo: € 7.804,10   

 

Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

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

tegemoetkomingsbedrag van € 306207.18.  

Een steekproef van 20 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. 

 

Motivering van de weigeringen van individuele financiële steun  

Geen link met SFGE en geen sociaal onderzoek. 
 

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 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd een subsidiebedrag van € 7.890,9 op een onrechtmatige 

manier ontvangen: € 7.804,10 (art. 6 boekhoudkundige vergelijking) + € 86,80 (art. 6 

controle van onbetaalde facturen)  
Dit bedrag zal door mijn diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal 

worden toegekend. 

 

 

 


