
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

29/02 en 02/03/2016. 

 

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:  

 Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de 
inspecties en de aanbevelingen  

 Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende 

boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure 

 De controletabellen per begunstigde  
 

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw 

inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. 

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), 

Dienst Inspectie, WTC II, Koning Albert II-laan 30, 1000 Brussel. 
 
 
 
 
 
 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

Essen 

Kerkeneind 1 

2910 Essen 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   3 

   

  ESSEN/W65B-RMID-RMIB/2016  
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1. INLEIDING 
 

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

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

sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. 

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

missie en gaan uit van de volgende visie ; 

 Controle op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke 
integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties 

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

regelgeving 

 Kennis: door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het 
terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid 

inzake maatschappelijke integratie. 

 

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

doelstellingen;  

 Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering 

aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW’s.  

 Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW’s op 
boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de 

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

 Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en 

armoedebestrijding te optimaliseren.  

 Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW’s (belangrijkste 
partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en 

een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

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

 Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 
door de Regering werd besloten.  

 

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

 Respect 

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid  

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Diversiteit  

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

(http://www.mi-is.be/be-nl/OCMW/OCMWs). 

  

http://www.mi-is.be/be-nl/OCMW/OCMWs
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2. CONTROLES 
 

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

1 
Wet van 02/04/1965: controle van de 

medische kosten 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
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 
2012-2014 

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 
Geen controle 

uitgevoerd 

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 goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren.  

De controles werden voorbereid en de nodige stukken werden bezorgd.  

Er wordt wel gevraagd in de toekomst geen correcties meer door te voeren betreffende de 

materie en periode die gaat gecontroleerd worden. Er werden in februari 2016 nog 

verscheidene ontvangsten doorgestuurd naar de POD, nadat in januari 2016 de afspraak 

werd gemaakt. De inspecteur kan op die manier onmogelijk over de juiste informatie 

beschikken om de controle correct uit te voeren. Deze gegevens werden nu nog verwerkt 

in de resultaten, wat bij een volgende controle in voorkomend geval niet zo zal zijn. 

Bovendien werd na de controle een overzicht van de verschillen nagestuurd naar het 

OCMW om na te kijken. De reactie die hierop gegeven werd door het OCMW klopte niet 

met de realiteit, omdat het OCMW zich baseerde op de verkeerde gegevens (zie ook punt 

4). 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

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

gecontroleerde materie. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

Gezien het gering aantal dossiers tijdens de gecontroleerde periode werden er wel relatief 

gezien veel verschillen vastgesteld (zowel in te veel als te weinig ontvangen door het 

OCMW).  

Het formulier F dat dient om gerealiseerde ontvangsten door te sturen, werd soms 

aangewend om niet gedane maar wel aangegeven uitgaven te compenseren. Dit dient 

vermeden te worden. Rechtzettingen in de uitgaven dienen te gebeuren door regularisatie 
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van de kostenstaat (formulier D1). 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

De sociale verslagen zijn duidelijk opgesteld en bevatten veel nuttige informatie, en tevens 

weinig overbodige informatie. De kennisgevingsbrieven van de beslissingen zijn ook 

volledig en opgesteld in duidelijke taal. Ontvangstbewijzen zijn steeds aanwezig. 

 

Er zijn echter nog een aantal zaken die aandacht behoeven, want op een heel aantal punten 

wordt de RMI-wetgeving niet gevolgd zoals het moet. Er wordt aanbevolen de handleiding 

betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie er nog eens op na te lezen, aangezien 

de wetgeving hier op veel praktische punten wordt toegelicht. Dit document is terug te 

vinden op onze website. 
Er werden geen subsidies ingehouden, maar dit is wel mogelijk bij een volgende controle 

indien een dossier op meerdere punten niet voldoet aan de wettelijke vereisten (enkele 

voorbeelden: ontbreken GPMI of ontvangstbewijs ; ontbreken van bewijsstukken ; geen 

bewijs afgelegd huisbezoek ; … Dit is geen limitatieve lijst). 

 

Een aanvraagformulier (intake) moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door 

de aanvrager. Dit formulier 

 levert alle gegevens nodig voor het samenstellen van de materiële, 

sociale en financiële toestand van de aanvrager 

 geeft het OCMW alle machtigingen van de aanvrager om de 

opgevraagde elementen te controleren bij de 

overheidsadministraties en financiële organismen. 

De opmaak van dit document is wettelijk verplicht op basis van het artikel 6 van het AR 

van 11/07/2002. Dit was reeds een opmerking bij de vorige controle. Afwezigheid van dit 

document (of niet ingevuld, gedateerd en ondertekend door betrokkene) wordt 

beschouwd als een schending van de RMI-procedure. 

 

Vaak is er een verwijzing naar een huisbezoek in het sociaal verslag, maar niet altijd. Het 

huisbezoek wordt uitgevoerd bij opening van het sociaal dossier, daarna telkens wanneer 

het OCMW het nodig acht, maar tenminste eenmaal per jaar. Het is dan ook aan te raden 

de uitvoering hiervan op te nemen in het sociaal verslag (via bvb een aparte rubriek). Op 

die manier heeft de inspectie zicht op de correcte toepassing van het KB van 14/03/2014. 

 

Wat bewijsstukken betreft (bewijs inschrijving VDAB, stromen KSZ, subrogatiebrieven, 

bankuittreksels, …) zijn er duidelijke verschillen in de dossiers naargelang de 

maatschappelijk assistent die het dossier beheert. Dossiers zouden wat betreft hun 

opbouw niet te veel van elkaar mogen afwijken. 

 

In het kader van het sociaal onderzoek moeten de OCMW’s over de gegevensstromen 

vanuit de KSZ beschikken (opgenomen in bijlage bij het Koninklijke Besluit van 14/03/2014 
betreffende het sociaal onderzoek), deze gebruiken en de gegevens met een directe 

invloed op de gevraagde maatschappelijke dienstverlening verwerken in het sociaal verslag. 

Een regelmatige raadpleging van de gegevensstromen moet de maatschappelijk werker die 

een sociaal onderzoek verricht, in staat stellen over de authentieke gegevens te 

beschikken, ze te vergelijken met de gegevens die hij direct van de hulpaanvrager ontvangt 

of met zijn eigen vaststellingen op het terrein, onder meer tijdens huisbezoeken. 

Betreffende het KI bijvoorbeeld werd in bijna geen enkel dossier een bewijs van de 
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raadpleging van de stroom of bevraging Registratie & Domeinen teruggevonden.  

 

Het OCMW betaalt de installatiepremie RMI soms in stukken uit, na het bezorgen van 
aankoopbewijzen. Dit zijn voorwaarden, niet voorzien door de wet (in tegenstelling tot de 

huisvestingskosten asielzoekers). Uit één gecontroleerd dossier blijkt ook dat het OCMW 

mogelijk niet steeds de installatiepremie aanvraagt via de juiste wetgeving. Voor de 

subsidieaanvragen betreffende de installatiepremies, moet een onderscheid gemaakt 

worden tussen de premie toegekend in het kader van de wet RMI van 26/05/2002 en de 

premie toegekend aan de uitkeringsgerechtigden in het kader van de organieke wet van 

08/07/1976 betreffende de OCMW’s. De subsidieaanvraag van de premie toegekend in het 

kader van de organieke wet kan niet gebeuren via de RMI-wetgeving en de formulieren die 

hierop betrekking hebben, maar via het programma LOA (zie onze omzendbrief van 

07/05/2007). Betreffende asielzoekers tenslotte spreken we niet van installatiepremie, 

maar van “huisvestingskosten”, geregeld via het MB van 30/01/1995. 

 

Wat betreft het GPMI moet het OCMW sneller een GPMI opstellen voor een -25-jarige. 

De wetgeving voorziet dit binnen de drie maanden na de aanvraag. Bovendien dienen er 

geformaliseerde evaluaties teruggevonden te worden. Dit was reeds een opmerking bij de 

vorige controle. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Er werd een goede opvolging vastgesteld betreffende de uitgavenkant van het leefloon. Dit 

betekent dat wat het OCMW uitgeeft aan leefloon bijna ook integraal terugkomt aan 

subsidies. Betreffende de ontvangsten is de opvolging wel nog steeds voor verbetering 

vatbaar.  

 

Het is verplicht gerealiseerde ontvangsten via formulier D over te maken aan de POD MI. 

Het OCMW geeft sommige ontvangsten door, anderen niet. Zo werd er in het jaar 2014 

slechts één ontvangst doorgegeven. Bovendien worden er door het OCMW vaak 

verkeerde data gebruikt als er ontvangsten worden doorgegeven. De datum invoege van 

het formulier D is de datum van de maand en het jaar waarin de ontvangst geboekt wordt 

in de boekhouding van het OCMW, het moment dus dat het geld effectief ontvangen 

wordt door het OCMW. De referteperiode is de periode waarop de ontvangst betrekking 

heeft. 

Voorbeeld: op 22/10/2014 ontvangt het OCMW  € 1.000  voor een uitgekeerd leefloon 

van maart en april 2013. Het OCMW moet dan een formulier D opmaken met als datum 

invoege 10/2014 en referteperiode 1/3/2014-30/04/2014. Wat het OCMW in de 

gecontroleerde periode soms deed was als datum invoege de datum nemen waarin de 

ontvangst doorgegeven werd, bijvoorbeeld 2/2015, dus los van de periode waarin de 

ontvangst geboekt werd (10/2014).  

 

Bij de verwerking van de gerealiseerde ontvangsten voor een zelfde referteperiode, dient 
de datum invoege aangepast te worden. Indien niet, zullen de verschillende formulieren D 

elkaar overschrijven. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor bedoelde periode 

zal uiteindelijk weerhouden worden. Dit gebeurde in een aantal gevallen.  

Om na te kijken of de verwerking op de POD gebeurde zoals het OCMW verwacht bij 

het doorsturen van aangiftes en ontvangsten dienen de maandlistings en jaarlistings van de 

POD MI (e-box) geconsulteerd te worden. Enige andere vorm van controle is 

onvoldoende betrouwbaar. 
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Voor de vorderingen opgemaakt in de NOB, maar waarvoor er bedragen binnenkomen 

via de BBC wordt het aanbevolen extra-boekhoudkundig de ontvangstverrichtingen (bvb 
in excel) bij te houden. Dit is nodig aangezien er niet voorzien werd in een correcte 

conversie van de openstaande vorderingen leefloon op 31/12/2013 (laatste dag van de 

NOB in uw OCMW). Deze extra-boekhoudkundige lijst moet bij een toekomstige 

boekhoudkundige controle van het leefloon voorgelegd worden. 

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Wat betreft de opmerkingen gegevens tijdens de vorige controle van de RMI-dossiers dient 

er vastgesteld te worden dat deze inzake de intake en geformaliseerde evaluaties bij het 

GPMI niet opgevolgd worden. Het is dan weer positief om vast te stellen dat bij de 

langlopende dossiers er nu wel aandacht is om de billijkheid inzake werkbereidheid aan te 

tonen (aanvragen invaliditeitsuitkeringen, doktersattesten, bijzondere begeleiding bij de 

VDAB). 

Bij de boekhoudkundige controle van het RMI verscheen hetzelfde pijnpunt als in het 

verleden, namelijk het niet systematisch doorgeven van de gerealiseerde ontvangsten. Dit 

was bij deze controle minder uitgesproken dan bij de vorige controle (waar er een veel 

hoger bedrag teruggevorderd moest worden). 
Het bedrag dat moet teruggevorderd worden bij de boekhoudkundige controle Wet65 is 

ook minder uitgesproken dan bij de vorige controle. Gezien het gering aantal dossiers tijdens 

de gecontroleerde periode werden er wel relatief gezien veel verschillen vastgesteld (zowel 

in te veel als te weinig ontvangen door het OCMW).  

 

Debriefing 

De resultaten van de controle van de RMI dossiers werden overlopen in aanwezigheid van 

het hoofd sociale dienst. Er werd de vraag gesteld of er richtlijnen zijn inzake het afleggen 

van huisbezoeken.  

De resultaten van de boekhoudkundige controles werden overlopen met de financieel 

beheerder. 

Dit gebeurde alles in een constructieve sfeer. 
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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 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug- 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings

-periode 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2012-2014 €3.839,49 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2012-2014 €5.703,82 
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 2012-2014 
 

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  

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 € 3.839,49. 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 geen te 

veel ontvangen toelagen aan het licht gebracht.  

 

2. Conclusies 
 

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

€ 3.839,49 (zie controletabel 2A). 

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  

controletabel 2B), kunnen u nog 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 op een verkeerde manier werd toegepast met 

betrekking tot de intake & aanwezigheid van bewijsstukken. 

 

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 

wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden 

geformuleerd in deel 1 van dit verslag. 
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BIJLAGE 4: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES DIE WORDEN TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET 

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

PERIODE 2012-2014 
 

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 
 

2012 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 413.089,66 € 15.916,12 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 77.018,23 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 10.291,29 € 177,92 

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 725,06 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 200,00 

 Regularisaties mbt voorgaande jaren* -€ 1.679,18 -€ 415,06 

2013 

  Leefloon (50% - 65%) € 429.644,60 € 34.977,66 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 85.185,07 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 11.180,27 € 304,52 

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 2.136,90 

 
2014 

  Leefloon (50%) € 206.407,52 

 Leefloon (55%) € 190.273,31 

 Soc.integratieproject student(60%-75%) € 3.409,02 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 100.969,29 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) -€ 7.801,80 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 2.179,64 

 

   Regularisaties 2015 mbt controleperiode € 7.613,27 € 5.449,10 

   TOTAAL € 1.530.842,15 € 56.410,26 

 
Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde 
periode:  
€ 1.530.842,15 - € 56.410,26 = € 1.474.431,89 
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B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

2012 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 433.291,26 € 28.930,28 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 71.633,11 
 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 8.950,42 
 Bijdrage tewerkstelling art.60§7 

 

-€ 490,41 

2013 

  Leefloon (50% - 65%) € 424.807,01 € 26.835,58 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 86.947,81 
 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 8.633,79 
 Bijdrage tewerkstelling art.60§7 

 

-€ 1.907,40 

2014 

  Leefloon (50% - 65%) € 401.883,33 € 22.570,06 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 100.277,63 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 6.059,91 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 900,00 

 Ontvangsten uit vorderingen NOB 

 

€ 1.546,38 

TOTAAL € 1.543.384,27 € 77.484,49 

 

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

€ 1.543.384,27 - € 77.484,49 = € 1.465.899,78. 

 

C. Vergelijking van de totalen 
  

 Cijfers  

POD MI 

Cijfers  

OCMW 

Verschil  

in EUR 

Verschil 

in % 

Uitgaven periode 2012-2014 € 1.530.842,15 € 1.543.384,27 €12.542,12 0,82 

Terugvorderingen periode 2012-2014 € 56.410,26 € 77.484,49 €21.074,23 37 

Netto-uitgaven periode 2012-2014 € 1.474.431,89 € 1.465.899,78 €8.532,11 0,58 

 

Er is een verschil van kleiner dan 1% in de uitgaven. Deze werden niet afgepunt. 

Er is een verschil groter dan 10% in de ontvangsten. Deze werden allen afgepunt. 

 

2. Controle van de terugvorderingen 
 

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

€5.703,82. 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelage per begunstigde in 

controletabel 4C. 

 

3. Conclusies  
 

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 

5.703,82 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een 

gedetailleerde beschrijving. 
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Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden via één van de volgende 

maandstaten. 

Kosten (uitgaven) die het OCMW nog indient vanaf 01/01/2016 voor de periode 2012-2014 

zullen teruggevorderd worden bij een volgende controle, daar het OCMW in uitgaven reeds 

0,82% meer ontving dan uitgaf. 
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