
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 30 

augustus 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, Finto, Kruidtuinlaan 50, bus 165, 1000 Brussel. 
 

 

 

 

 

 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

GRIMBERGEN 

Verbeytstraat 30 

1853 Grimbergen 

 

 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 Bijlage 

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

medische kosten 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

3 

Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet 

van 26/05/2002: controle van de sociale 

dossiers 

2017 
Bijlage 3: controle van de sociale 

dossiers, Wet van 26/05/2002 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet 

van 26/05/2012: boekhoudkundige controle 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

5 Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

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 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

9 

Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet 

van 26/05/2002: controle van de GPMI 

toelagen 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

 

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 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 goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren.  

Tevens wenst de inspecteur de aangename medewerking van uw personeelsleden te 

benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende 

informatie verschaft.  

 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 

 

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

gecontroleerde materie. 

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

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

Er werden 26 dossiers gecontroleerd waarbij het volgende werd vastgesteld : 
 

Rechtzettingen GPMI dossiers : bij twee dossiers dient er een rechtzetting te gebeuren van 

de bekomen toelage (zie bijlage). Deze ten onrechte ontvangen toelagen zullen ingehouden 

worden op een volgende maandstaat. 

 

Bij enkele dossiers “verlies dakloosheid” werd een verkeerde code ingeput door het 

OCMW. (zie bijlage) 

14. Dakloos 
 

• De volgende codes zijn mogelijk: 

0  Be begunstigde is NIET een persoon die zijn hoedanigheid van dakloze verliest door een 
woonst te betrekken die hem als hoofdverblijfplaats dient 

1 : Be  begunstigde is een persoon die zijn hoedanigheid van dakloze verliest door een woonst 
te betrekken die hem als hoofdverblijfplaats dient 

 
• Deze rubriek is van belang voor de verhoogde toelage van 100 % gedurende een periode van ten 

hoogste  twee jaar wanneer het leefloon wordt toegekend aan een rechthebbende die zijn 
hoedanigheid van dakloze verliest. 

 

Het is belangrijk om de maandstaten van de POD MI steeds na te kijken om er zeker van te 

zijn dat de gevraagde toelagen werden bekomen en aan het correcte percentage. Deze 

dossiers kunnen door het OCMW nog rechtgezet worden. 

 

Ontvangstbewijzen : bij twee van de geweigerde dossiers werd geen ontvangstbewijs 
gevonden in het dossier/ bij één dossier werd geen ontvangstbewijs opgemaakt omdat de 

betrokkene zich niet kon verplaatsen (opname ziekenhuis). “Als iemand zich niet kan 

verplaatsen, mag iemand anders de aanvraag in uw plaats indienen. In dat geval moet u 

hem/haar een document geven waarin u de betrokkene de toestemming geeft om de 

aanvraag in uw plaats te doen. U kan de volgende zin gebruiken: "Ik, … (uw naam en 

voornaam), geef mevrouw/mijnheer … (naam en voornaam) de toestemming om de steunaanvraag 

… (preciseer welke) in mijn plaats te doen" en vervolgens plaatst u uw handtekening.” 

 

Algemene opmerking Sociale Balans;  

in een aantal van de gecontroleerde dossiers werd geen sociale balans opgemaakt. Het 

OCMW is in 2018 begonnen met het opmaken van de sociale balans in de GPMI dossiers.   

De Omzendbrief van 12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: “Het is belangrijk dat er in 

de periode voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd wordt geïnvesteerd in 

het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij de 

verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de gerechtigde.” 

Dit laatste moet tot uiting komen in de sociale balans, die het GPMI dus voorafgaat. Middels 
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het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en 

maatschappelijke integratie en indien mogelijk ook in de richting van een inschakeling in het 

arbeidsproces.  
Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen, 

niet enkel tewerkstelling) kan een GPMI opgemaakt worden met voldoende persoonlijke 

toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden. De prioriteiten vastgelegd in het 

GPMI vormen de basis voor de evaluaties. Indien nodig moet het GPMI aangepast worden, 

eerder dan mogelijk te snel sancties toe te passen. Deze aanpassing van het GPMI kan als 

bijlage bij het GPMI gevoegd worden. De aanwezigheid van de sociale balans is een belangrijk 

element betreffende het behouden van de 10% extra toelage voor een GPMI-dossier.” 

 

Verschil tussen sociaal onderzoek en sociale balans: 

Via het sociaal onderzoek, in het kader van een RMI-aanvraag, kan worden nagegaan of de 

aanvrager beantwoordt aan de 6 toekenningsvoorwaarden van het recht op maatschappelijke 

integratie (namelijk meerderjarig zijn, in België verblijven, Belg zijn of beantwoorden aan de 

nationaliteitsvoorwaarden, niet voldoende bestaansmiddelen hebben, noch de middelen om 

ze te verwerven, bereid zijn om te werken, behalve om billijkheidsreden en tenslotte zijn 

rechten laten gelden op de prestaties die je kan genieten krachtens de Belgische en 

buitenlandse sociale wetgeving). 

De sociale balans zal verder gaan dan het onderzoek van dit recht en zal ervoor zorgen dat 

er extra informatie kan verzameld worden over de persoonlijke, sociale, administratieve en 

financiële situatie van de personen die steun vragen met als doel ervoor te zorgen dat de 

maatschappelijk werker een duidelijke diagnose kan opstellen over het bestaan van de nood 

aan steun en vervolgens actievoorstellen kan opstellen om hier iets aan te doen. 

De sociale balans kan zowel de vorm van een apart document aannemen of kan als 

onderdeel van het sociaal verslag ( het moet echter duidelijk zichtbaar zijn dat het hier om 

de sociale balans gaat met opname van de verschillende levensdomeinen). 

 

 

Fonds voor Participatie en Sociale Activering 

Geen opmerkingen – het OCMW werkt correct in deze materie. 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

Opmerking ingebrachte kosten voor preventieve maatregelen aankoop koelkast, 

onderhoud schoorsteen…  : - Er moet tenminste een link zijn dat deze toelage gebruikt 

wordt om een gas- en/of elektriciteitsrekening te betalen. Gelieve kennis te nemen van de 

Omzendbrief van 13/04/2010 betreffende het “preventief sociaal energiebeleid” in het kader 

van het Gas- en Elektriciteitsfonds. Hierin vindt u meer uitleg betreffende de taken van het 

OCMW in het kader van dit Fonds, evenals tal van voorbeelden van maatregelen die vallen 

onder het luik preventief sociaal energiebeleid. De opleidingskosten of de kosten in verband 

met informatiesessies, bestemd voor de begunstigden, kunnen bijvoorbeeld worden 

ingevoerd op dit gedeelte van de toelage. Hetzelfde geldt voor de kosten in verband met de 

steun voor een betere isolatie van woningen, maar ook voor de installatie van budgetmeters, 

…  

Aangezien het hier slechts om 3 dossiers gaat voor een bedrag van 412,49€ zal er geen 

terugvordering gebeuren gezien de andere ingebrachte kosten reeds voldoende waren om 

de subsidie te bekomen. 

 

De aangifte via het uniek jaarverslag is voor verbetering vatbaar. Wat betreft de facturen 

wordt het aanbevolen een bedrag voor artikel 6 in te dienen dat gelijk is aan of lichtjes hoger 
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dan het bedrag waarop het OCMW recht heeft. Er werd voor een bedrag van 30.451.89 € 

aan kosten ingediend terwijl het OCMW slechts recht heeft op 18.168,32€. 

 
 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

RMI Dossiers :  bij de vorige controle uitgevoerd in het jaar 2015 werd bij 2 dossiers een 

fout gemaakt bij het aanvragen van de verhoogde toelage GPMI. De verhoogde toelage 

wordt pas toegekend door de POD vanaf ondertekening van het GPMI-contract. 

 

 

Socio Culturele Participatie en Kinderarmoede :  bij de vorige controle uitgevoerd in het jaar 

2015 werd enkel een opmerking gemaakt over niet gebruikte filmtickets die wel werden 

ingebracht in het Uniek Verslag. 

 

Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit : bij de vorige controle uitgevoerd in het jaar 2015 

werd vastgesteld dat het OCMW correct werkt in deze materie. 

 

 

Debriefing 

 

Na beëindiging van de verschillende controles werden deze  samen met  de 

verantwoordelijke medewerkers besproken.  Alle gedane vaststellingen,opmerkingen en 

aandachtspunten werden overlopen.   

 

 

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 
Gecontroleerde  

Periode 

Eventueel 

te weinig  

ontvangen 

Terugvorderings- 

procedure 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van 

de sociale dossiers 
2017 Zie bijlage 3 

Uit te voeren door 

uw diensten 

 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

sociale dossiers 

Jaar 2017 Cf. bijlage nr. 3 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 
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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: 

 

 

 

 

 

 

Rudi Crijns 

Diensthoofd Inspectiedienst 

 

  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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BIJLAGE 3 

CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET BETREKKING TOT DE WET VAN 26/05/2002 INZAKE 

HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET 

KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2017 

 

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 deze procedure werd toegepast voor de meeste van de 

gecontroleerde dossiers.  

 

 

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN 

STEEKPROEF  
 

26 individuele dossiers werden gecontroleerd.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3. 

 

3. CONCLUSIE 
 

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. 

 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3.  
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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: 8.628€ (activiteiten) + 

5.752€ (kinderarmoede). Het bedrag toegekend voor de activiteiten werd 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 van 18/2/2016 

 het OCMW vraagt geen deelname van de begunstigden. 

 bepaalde doelgroep: elke persoon (en gezinsleden) die gebruik heeft kunnen maken 

van een tegemoetkoming van het OCMW tijdens het lopende jaar. 

 het fonds wordt gebruikt voor verschillende activiteiten : lidgelden, uniform scouts, 
muziekacademie; ondersteuning van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, 

cultureel en sportief vlak; ondersteuning van initiatieven die de toegang van de 

doelgroep tot informatie- en communicatie technologieën bevorderen. Besteding van 

de subsidie voor kinderarmoede kan zijn voor bv basisschoolkosten, cursussen, 

logopedie, luiertafel, aankoop pedagogisch speelgoed…. 

 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  

 

JAA

R 

EFFECTIEVE 

UITGAVEN 

OCMW 

EFFECTIEVE 

TERUG- 

VORDERINGE

N OCMW 

INGEDIEND

E UITGAVEN 

UNIEK 

VERSLAG 

BEDRAG VAN 

DE SUBSIDIE 

VERMELD IN 

UNIEK 

VERSLAG 

SUBSIDIES 

AANVAARD NA 

INSPECTIE 

BOEKHOUDIN

G 

2016 
5751,53€+7669,3

2  
0€  

7669,32 + 

5751,63€ 

8.628€ 

(activiteiten) + 

5.752€ 

(kinderarmoede

) 

7669,32 + 

5751,63€ 
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Er zal geen terugvordering plaatsvinden op basis van de boekhoudkundige controle. 

 

 

3. CONTROLE VAN DE BEWIJSSTUKKEN 
 

 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

10 effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken).  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 

6A. 

 

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

5 effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken).  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 

6B. 

 

 

4. CONCLUSIES 
 

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

gecontroleerde jaar werden ingediend effectief in aanmerking kwamen. De toegekende 

subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.  

 

 

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 142.656,27€  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) 3,77 VTE ingevoerd.  

 

Personeelskostentabel 

In controletabel 7A vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze controle per 

personeelslid toegewezen aan dit fonds.  
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Financieel resultaat van de personeelskosten  

Ontvangen subsidies voor de personeelskosten: 142.656,27€   

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: 154.333,73€ 

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 18.168,32€ 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 30.248.40 30660,89 

Terugvorderingen -209,00 -209 

Netto-uitgaven 30.039,40 30451,89 

  

Er zal geen terugvordering worden uitgevoerd. 

 

2.1 Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  

 

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

tegemoetkomingsbedrag van 30.039,40€.  

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  

 

Het OCMW heeft 3 acties aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van 412,49€.  

Deze acties werden gecontroleerd.  

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle per begunstigde in controletabel 7C. 
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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. 

 

Opmerking : ingediende kosten preventief sociaal energiebeleid (zie vaststellingen 

hierboven). 
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