
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 2, 9 en 

10 september 2015. Er werd een extra dag ingelast op 16 februari 2016 om de 

vaststellingen van de controle bevestigd te zien door middel van bijkomende opzoekingen 

in de boekhouding van het OCMW. 

 

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  

Herent 

Spoorwegstraat 6 

3020 Herent 
 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI   

 

   3 
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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: geen 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2010 – 2013 

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: geen 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2010 – 2013 

bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
2013 

bijlage 5: Controle van het 
stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

geen controle 

uitgevoerd 
bijlage 6: geen 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
geen controle 

uitgevoerd 
bijlage 7: geen 

 

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

brief. 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 
 

De inspecteur wenst uw diensten te bedanken voor de goede voorbereiding van de vooraf 

opgevraagde documenten. Vooral wat de boekhoudkundige controles betreft, was dit geen 

sinecure, gezien er heel wat manuele opzoekingen dienden te gebeuren. Vanwege de vele 

collectieve boekingen en zelfs verkeerde boekingen in het verleden was het soms 

problematisch om zaken te kunnen terugvinden. Door deze manier van boeken is ook de 

conversie naar BBC niet optimaal gebeurd. Daardoor vergde de voorbereiding extra veel 

inspanningen vanwege uw diensten. 

De inspecteur heeft tenslotte, dankzij de extra tijd die uw personeel hieraan besteed heeft, 

de bewijsstukken ontvangen die aan uw OCMW gevraagd werden om de boekhoudkundige 

controles op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Deze stukken waren, zelfs na de 

manuele aanpassingen, niet duidelijk genoeg. Daarom werd er een extra controledag 

ingepland op 16 februari 2016 waarbij de vaststellingen van de inspectie rechtstreeks werden 

afgetoetst in het boekhoudsysteem van het OCMW, maar zelfs dan konden niet alle 

boekingen teruggevonden of de verschillen verklaard worden, vanwege de hierboven 

aangehaalde problemen in het verleden. Dankzij deze extra inspanning van de financiële 

dienst is de controle dan toch nog vlot kunnen verlopen, waarvoor dank. 
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.  

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per 

gecontroleerde materie.  
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Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

Er werd een verschil in de uitgaven vastgesteld tijdens de inspectie.  

Dit is te wijten aan het feit dat er vergissingen gebeurden bij de aanvragen voor betoelaging. 

Er werd soms minder betoelaging aangevraagd dan er uitgegeven werd in de boekhouding. 

In andere gevallen werd er meer betoelaging aangevraagd dan er uitgegeven werd. Om dit in 

de toekomst te voorkomen raden we dan ook aan om regelmatig de maandstaten van de 

POD MI te vergelijken met de cijfers uit de boekhouding van het OCMW. 
 
De uitgaven met betrekking tot de medische kosten en het equivalent leefloon zijn geboekt op 

dezelfde uitgavenrekening. 

We raden aan om de uitgaven betreffende equivalent leefloon, gewaarborgde gezinsbijslag, 

kraam- en adoptiepremie, huisvestingskosten, … op een aparte rekening te boeken en niet 

meer samen met de medische kosten en de mutualiteitsbijdragen. Dit verhoogt de 

transparantie van uw boekhouding en vergemakkelijkt de controle. Het zou ook nuttig zijn 

een aparte opbrengstenrekening te creëren voor equivalent leefloon e.d. enerzijds en 

medische kosten anderzijds. 

 

Ontvangsten worden niet doorgegeven aan POD MI 

Geen enkel bedrag dat gedurende de controleperiode ontvangen werd, werd doorgegeven 

aan de POD MI. 

Wij willen er u aan herinneren dat terugvorderingen die effectief geïnd worden door het 

OCMW en die betrekking hebben op een uitgave van het OCMW die in het verleden werd 

betoelaagd door de POD MI dienen doorgegeven te worden aan de POD MI via het 

formulier F. Indien de terugvordering opgesplitst wordt in een afbetalingsplan dat loopt over 

verschillende jaren, dient er tenminste eenmaal per jaar aan de POD MI doorgegeven te 

worden wat er voor dat jaar in de verschillende dossiers aan terugvorderingen werd 

ontvangen. 

 

De omschrijvingen van de boekingen zijn soms niet duidelijk 
De omschrijving “leefgeld” is verwarrend, want personen in LOI krijgen ook leefgeld. Het is 

aan te bevelen de omschrijving “equivalent leefloon” of “financiële steun” te gebruiken. 

 

Er werd vastgesteld dat de benaming van de soort steun niet gelijkloopt tussen de aanvragen voor 

betoelaging en de boekingen in de boekhouding 

We raden aan om in de toekomst de betoelaging in de juiste rubriek in te vullen in de 

formulieren, dus een duidelijk onderscheid te maken tussen financiële hulp, gezinsbijslag en 

vooral de huisvestingskosten. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Er werd een verschil in de uitgaven in het nadeel van het OCMW vastgesteld tijdens de inspectie.  

Dit is misschien te verklaren door vergissingen bij het aanvragen van de betoelaging. Het is 

in ieder geval aan te raden dit op te volgen via de maandstaten die de POD MI aan het 

OCMW toestuurt. 

 

Ontvangsten worden niet doorgegeven aan POD MI 

De bedragen die gedurende de controlejaren 2010 en 2011 ontvangen werden, werden 

slechts sporadisch doorgegeven aan de POD MI. Voor de controlejaren 2012 en 2013 is er 

een merkbare verbetering en worden de bedragen veel beter doorgegeven, al zijn er nog 

een aantal die niet doorgegeven werden, ook niet door middel van regularisatie (zie infra). 
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Ontvangsten worden niet correct doorgegeven aan POD MI 

De wel doorgegeven bedragen werden niet altijd op de correcte manier doorgegeven, 

omdat ze doorgegeven werden via regularisatie van het toekenningsformulier B of via het 
stopzettingsformulier C in plaats van met het terugvorderingsformulier D. Het OCMW 

verminderde namelijk de aangevraagde betoelaging met terugwerkende kracht in plaats van 

de aangevraagde betoelaging voor het origineel bedrag te laten staan en een ontvangst door 

te geven met formulier D. Soms kon ook niet worden teruggevonden waarop deze 

teruggegeven bedragen betrekking hadden en of ze wel betoelaagd waren. Dit diende bij de 

controle uitgezocht te worden. Ook hier willen we er u aan herinneren dat bedragen die 

ontvangen worden en die betoelaagd waren aan de POD MI dienen te worden doorgegeven 

en dit bovendien op de correcte manier, dus met vermelding van de juiste datum van 

ontvangst in uw boekhouding en vermelding van de periode waarop betrekking, zodat bij de 

controle kan teruggevonden worden of ze ook werden betoelaagd. 

Bovendien dienen ontvangsten ook teruggegeven te worden aan POD MI met het juiste 

percentage aan betoelaging. 

 

Het van de ouders teruggevorderde onderhoudsgeld dat ook effectief geïnd werd, werd 

doorgegeven aan de POD MI. 

Overeenkomstig artikel 35 van de Wet van 26 mei 2002 mag het centrum het via de ouders 

ingevorderde onderhoudsgeld behouden onder voorwaarde dat het betaald werd voor 

studenten met een GPMI. Wij raden dus aan het onderhoudsgeld dat effectief geïnd wordt 

van ouders van studenten niet door te geven aan de POD. 

 

Betoelaagde ontvangsten vs. ontvangsten van terugvorderbare steun 

Als het OCMW voorschotten op leefloon uitbetaalt, wordt achteraf blijkbaar toch nog het 

volledige maandbedrag aan leefloon uitbetaald en wordt het voorschot teruggevorderd. De 

ontvangst van deze terugvordering van dit voorschot is dan niet betoelaagd en is dus in feite 

een gewone terugvorderbare steun en niet een voorschot op leefloon. Toch wordt deze 

ontvangst bij de ontvangsten van terugbetaling leefloon geboekt. Het is aan te bevelen 

voorschotten die eigenlijk terugvorderbare steun zijn op een aparte uitgavenrekening te 

boeken alsmede de terugbetaalde voorschotten die eigenlijk onbetoelaagde steun waren op 

een aparte opbrengstenrekening te boeken, en alleszins niet samen met het leefloon. 

 
De periode waarop de terugvordering betrekking heeft is niet meer aangeduid in de lijsten die uit 

BBC komen 

In de lijsten die het OCMW voorlegt betreffende de ontvangsten dient de periode waarop 

de terugvordering betrekking had vermeld te worden. Terwijl de omschrijving van de 

terugvordering duidelijk stond vermeld op de lijsten uit NOB was dit niet meer het geval 

voor de jaren vanaf wanneer men met BBC is beginnen werken. Op deze manier kan tijdens 

de inspectie niet vastgesteld worden of het betoelaagde bedragen betreft. 

 

Installatiepremie vs. huisvestingskosten 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de drie soorten installatiepremies, 

resp. huisvestingskosten, gebonden aan verschillende voorwaarden vanwege drie 

verschillende wetgevingen. Deze 3 zijn de volgende: 

- installatiepremie in het kader van de RMI-wet (voor leefloners – betoelaging via 

rubriek in formulier B voor RMI) 

- installatiepremie in het kader van de organieke OCMW-wet (voor personen met 

laag inkomen doch geen leefloners – betoelaging via formulier D voor Organieke 

Wet) 
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- huisvestingskosten voor asielzoekers (voor equivalent leefloners met statuut B – 

betoelaging via rubriek in formulier D1 voor W65). 

 
Momenteel worden de bovenvermelde 3 soorten in de boekhouding allemaal op hetzelfde 

artikel geboekt, terwijl het 3 verschillende betoelagingen betreft. Dit maakt het nodeloos 

ingewikkeld om de effectieve uitgaven van de aangevraagde betoelaging na te gaan. Het is 

daarom aan te bevelen niet alle installatiepremies op hetzelfde artikel te boeken, maar die in 

het kader van RMI bij het leefloon te boeken (desnoods op een apart artikel, maar dit hoeft 

niet), de huisvestingskosten voor asielzoekers bij het equivalent leefloon te boeken (ook 

hier geldt dat een apart artikel niet echt noodzakelijk is) en voor die via de Organieke een 

apart artikel te creëren. 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

Er werd een goede opvolging vastgesteld betreffende de toelage die het OCMW krijgt van 

dit Fonds. De vereiste procedures worden gevolgd en de correcte bewijsstukken waren 

aanwezig in de gecontroleerde dossiers. Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte 

toelage ontving en de dossiers op een goede manier beheert. 

De inspecteur kan alleen maar aanmoedigen om op deze weg verder te gaan. 

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Debriefing 

Er vond een debriefing plaats met het diensthoofd sociale zaken en 2 maatschappelijk 

werkers voor wat betreft het stookoliefonds en met de financieel beheerder en 2 van zijn 

medewerkers voor wat betreft de boekhoudkundige controles. De resultaten werden 

besproken. Er werden aanbevelingen voor de toekomst gegeven. Tijdens de debriefing 

konden er ook bijkomende vragen gesteld worden. De debriefing had plaats in een 

constructieve sfeer. 

 

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 2010-2013 Zie bijlage 2 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug- 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2010-2013 € 12.433,42 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: 

 

De directeur-generaal, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie VOETS 

 
  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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BIJLAGE 2: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 

APRIL 1965 – PERIODE VAN 2010 T/M 2013 
 

Deze controle maakt een boekhoudkundige vergelijking van de uitgaven en terugvorderingen 

van de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt. 

 

De verschillen tussen de daadwerkelijke betalingen en de toegekende subsidies worden zo 

opgespoord. 

 

1. De resultaten van de financiële controle (met uitzondering van de 
tewerkstellingen in artikel 60§7) 
 

Analyse van de uitgaven 
 

Bij de boekhoudkundige controle werd vastgesteld dat uw OCMW te veel toelagen heeft 
ontvangen voor € 5.459,35. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 

2A. 

 

Bij de boekhoudkundige controle werd eveneens vastgesteld dat uw OCMW eventueel te 

weinig toelagen ontving. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2B. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

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

veel ontvangen toelagen van € 6.974,07 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: 

€ 5.459,35 + € 6.974,07 = € 12.433,42 (zie de controletabellen 2A en 2C). 

 

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

toegekend.  

 

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie  

controletabel 2B) zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de 

termijnen voor de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D-

formulieren (12 maanden) aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 

van de wet van 2 april 1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die 

de terugbetaling van deze steun mogelijk maken (art. 5 en 11§2 van de wet van 2 april 1965). 

 

Om na te gaan of u nog recht heeft op de inning van de eventueel te weinig ontvangen 

toelagen, kunt u contact opnemen met onze Front Office (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 Front Office u 

uitleggen welke procedures best gevolgd worden.  

mailto:vraag@mi-is.be
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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 2010 - 2013 
 

Bij de boekhoudkundige controle wordt een vergelijking gemaakt van de cijfers van het 

OCMW en de toelagen van de POD MI, betreffende de uitgaven en terugvorderingen 

omtrent het leefloon betaald door het OCMW. 

 

1. Analyse van de rekeningen van het OCMW (met uitzondering van de uitgaven 
voor tewerkstellingen in het kader van Art. 60§7 van de Organieke Wet van 8 juli 
1976 betreffende de OCMW’s)  
 

A. Cijfers volgens de POD MI 
 

 

Uitgaven RMI 
(in EUR) 

Terugvorderingen 
RMI (in EUR) 

POD 
  Rechtzettingen in 2010 mbt 2006 -353,42 

 Rechtzettingen in 2010 mbt 2008 -101,31 
 Rechtzettingen in 2010 mbt 2009 -1.393,87 
 Rechtzettingen in 2011 mbt 2009 -61,80 
 2010 

  Leefloon (50% - 65%) 70.899,90 
 Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 32.609,13 
 Toekenning bestaansminimum dakloze (100%) 7.182,15 
 Verhoogd bestaansminimum (100%) 967,72 
 Soc.integratieproject student (60%-75%) 50.262,38 
 2011 

  Leefloon (50% - 65%) 100.965,70 625,16 

Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 41.691,87 
 Toekenning bestaansminimum dakloze (100%) 33.100,33 
 Verhoogd bestaansminimum (100%) 3.060,60 
 Soc.integratieproject student (60%-75%) 29.902,01 
 2012 

  Leefloon (50% - 65%) 115.930,24 7.792,14 

Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 29.552,22 
 Toekenning bestaansminimum dakloze (100%) 26.133,01 2.428,51 

Verhoogd bestaansminimum (100%) 2.094,96 
 Soc.integratieproject student (60%-75%) 38.387,83 
 2013 

  Leefloon (50% - 65%) 183.554,11 3.873,87 

Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 12.240,25 
 Toekenning bestaansminimum dakloze (100%) 18.750,57 
 Verhoogd bestaansminimum (100%) 1.068,45 
 Soc.integratieproject student (60%-75%) 42.489,76 
 Rechtzettingen in 2014 mbt 2012 3.597,76 
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Rechtzettingen in 2014 mbt 2013 12.857,69 
 Totaal POD 855.388,24 14.719,68 

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

gecontroleerde periode:  

855.388,24 – 14.719,68 = € 840.668,56 

 

B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

 

Uitgaven RMI 
(in EUR) 

Terugvorderingen 
RMI (in EUR) 

OCMW 
  2010 
  Leefloon 156.232,72 6.605,43 

2011 
  Leefloon 197.635,82 3.196,60 

2012 
  Leefloon 232.678,36 2.908,74 

2013 
  Leefloon 271.152,40 6.461,57 

Totaal OCMW 857.699,30 19.172,34 

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

857.699,30 – 19.172,34 = € 838.526,96. 

 

C. Vergelijking van de totalen 
 

Vergelijking tussen de netto uitgaven (uitgaven en ontvangsten samen) 

Periode 2010 - 2013 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI: 840 668,56 € 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW: 838 526,96 € 

Verschil: 2 141,60 € 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 0,25% 

Eventueel teveel ontvangen toelagen aan 50%: 1 070,80 € 

 

Vergelijking tussen uitgaven en ontvangsten apart 

Periode 2010-2013 Cijfers  

POD MI 

Cijfers  

OCMW 

Verschil  

in EUR 

Verschil 

in % 

Uitgaven periode 855.388,24 857.699,30 -2.311,06 -0,27% 

Terugvorderingen periode 14.719,68 19.172,34 -4.452,66 -30,25% 

Netto-uitgaven periode 840.668,56 838.526,96 10.167,60 1,21% 

 

Wanneer de analyse wordt gemaakt van de uitgaven en de terugvorderingen apart merken 

we een tekort in de uitgaven in het nadeel van het OCMW op van 0,27% en een verschil in 

de terugvorderingen in het nadeel van de POD MI groter dan 10%. 

 

Op basis van deze percentages werd beslist om de terugvorderingen per dossier te 

analyseren en werd er vastgesteld dat voor ongeveer 4.000 EUR van de ontvangsten werd 
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doorgegeven aan POD MI door middel van regularisaties van de aangevraagde betoelaging, 

m.a.w. het OCMW heeft de uitgaven retroactief verminderd via regularisaties in plaats van 

de effectieve ontvangsten door te geven. 

 

Wat de uitgaven betreft, u kan de eventueel te weinig ontvangen toelagen nog navorderen. 

Hiervoor moet de aanvankelijke termijn van 45 dagen worden nageleefd en moet u zelf de 

regularisaties aan onze diensten bezorgen (art. 21 §6 van de Wet van 26/05/2002). 

 

2. Conclusies  
 

Voor de gecontroleerde periode 2010-2013 bekwam de inspectie de volgende resultaten: 

 

Het resultaat van de controle van de uitgaven en terugvorderingen bracht geringe verschillen 

met de subsidiëring door de Staat aan het licht. 

 
Er is een verschil in uitgaven in het nadeel van het OCMW en er is een bijna even groot 

verschil in terugvorderingen in het nadeel van de POD MI. 

 

Daarom werden de terugvorderingen afgepunt. Daaruit blijkt dat het verschil is te verklaren 

doordat het OCMW een aantal geïnde terugvorderingen op de verkeerde manier heeft 

doorgegeven aan de POD MI. Geïnde terugvorderingen dienen via een D-formulier 

doorgegeven te worden. In een aantal gevallen werden de geïnde terugvorderingen 

doorgegeven door middel van een regularisatie van de B-formulieren. Dit is meteen ook de 

verklaring voor het tekort aan betoelaging van de uitgaven in het nadeel van het OCMW. 

Door het regulariseren van de B-formulieren werden de uitgaven van de POD MI onterecht 

verlaagd (zie opmerking hierover in punt 4. Vaststellingen en aanbevelingen). 

 
Er zal geen rekening worden gehouden met dit gering verschil. 
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BIJLAGE 5: CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2013 
 

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus: 

 

 Een boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in de boekhouding van het 
OCMW vergeleken werden met de subsidies toegekend door het Sociaal 

Stookoliefonds; 

 De controle van de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op 

een steekproef van dossiers.  

 

 

1. Boekhoudkundige controle 
 

Uitgaven OCMW Uitgaven POD MI Verschil 

€ 18.827,20 € 18.827,20 € 0,00 

 

Er werd geen enkel verschil vastgesteld. 

 

 

2. Controle op de toepassing van de wetgeving en op de bewijsstukken  
 

Dit is de procedure die gevolgd dient te worden voor de aanvraag van verwarmingstoelagen:  

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

 Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering; 

 Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot 
de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend et gaat 

na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;  

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen 

op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;  

 Betaling binnen de 15 dagen.  
 

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:  

 factuur of leveringsbon;  

 statuut van de aanvrager en al de bij hem inwonende meerderjarige personen;  

 bestaansmiddelen van heel het huishouden; 

 identiteitsgegevens van de aanvrager (via een kopie van de identiteitskaart); 

 gezinssamenstelling; 

 attest van behoeftigheid in geval van categorie 3. 

 

Uw centrum heeft 118 aanvragen verwerkt tijdens deze boekingsperiode voor de 

verwarmingstoelagen. Een steekproef van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp 

uitgemaakt van een controle. 

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5. 

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

vastgesteld dat alle punten nageleefd werden door uw OCMW.  
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Er werd vastgesteld dat de bewijsstukken aanwezig waren in de gecontroleerde dossiers.  

 

 

3. Conclusies 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de 
verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum. 
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