
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

 

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

06/04/2016 en 25/04/2016. 

 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  

Herk-de-Stad 

Pikkeleerstraat 14 

3540 Herk-de-Stad 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   4 
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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 

Geen controle 

uitgevoerd. 

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) 

 
2014 

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 2014 
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 bewijsstukken die aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte 

manier te kunnen voorbereiden waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot 

verliep. 

 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

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

gecontroleerde materie. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Bij de controle van de onderzochte dossiers werd vastgesteld dat de nieuwe maatregelen 

betreffende het huisbezoek en de raadpleging van de KSZ-stromen ingevoerd op basis van het KB 

van 01/12/2013, B.S. 14/03/2014 niet in elk dossier werden toegepast.  

Uw centrum is wettelijk verplicht om een huisbezoek uit te voeren bij de opening van elk 

dossier, en minstens een maal per jaar, bij de herziening (art. 4 van het KB van 01/12/13). 

Om ervoor te zorgen dat de inspectie kan vaststellen dat deze maatregelen door uw 

centrum worden toegepast, zou het wenselijk zijn dat alle sociale verslagen de datum 

vermelden waarop deze bezoeken werden uitgevoerd en in het kort het resultaat ervan. 
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Dit geldt eveneens voor de raadpleging van de stromen van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid (artikel 9 en 10 van het KB van 01/12/2013). 

De inspectie moet deze raadpleging en de aard van de geraadpleegde stromen kunnen 
vaststellen. 

 

In een aantal dossiers ontbrak het ontvangstbewijs van de aanvraag. 

Uw Centrum moet aan de aanvrager een ontvangstbewijs bezorgen op het ogenblik van zijn 

aanvraag. Een kopie hiervan dient in het dossier aanwezig te zijn. 

 

Het OCMW neemt soms verdagings- of uitstelbeslissingen. 

Een 'verdagen of uitstel' van de beslissing is strijdig met de wetgeving, de wetgever voorziet 

enkel een beslissing van toekenning, weigering of herziening. Indien het OCMW over 

onvoldoende gegevens beschikt om een beslissing te kunnen nemen, als gevolg van 

bijvoorbeeld gebrek aan medewerking van de aanvrager, of ontbrekende stukken die door 

de aanvrager niet tijdig werden ingediend, dient er een beslissing van weigering te worden 

genomen. 

 

In een aantal dossiers waarvoor er een GPMI voor studenten werd opgemaakt zijn er onvoldoende 

evaluaties aanwezig. Hierdoor zijn niet alle voorwaarden voldaan om recht te hebben op de 

verhoogde toelage van 10%. 

Een verhoging van 10% wordt aan uw Centrum toegekend en dit tijdens de duur van de 

studies. 

Deze verhoging is echter gekoppeld aan de volgende verplichtingen: 

- dat uw OCMW gebruik maakt van de verplichting tot terugvordering bij de 

onderhoudsplichtigen (zie artikelen 26 en 28 van de wet van 26/05/2002)  

- de uitvoering van de evaluaties gekoppeld aan het GPMI en dit per kwartaal. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

De boekhoudkundige controle bracht geen verschillen aan het licht. Wel werd er een 

onregelmatigheid vastgesteld wat betreft de terugvorderingen: in sommige gevallen wordt eerst de 

terugvordering geïnd en pas later de beslissing tot terugvordering genomen en het bijbehorende 

recht geboekt. 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

De gecontroleerde dossiers waren samengesteld conform de voorgeschriften, alle nodige 

bewijsstukken waren aanwezig en de meeste termijnen werden gerespecteerd. 

  

In een aantal gecontroleerde dossiers werd er niet binnen de 30 dagen na de aanvraag een 

beslissing genomen. 

De Raad dient een beslissing te nemen 30 dagen na het ontvangen van de aanvraag voor een 

tussenkomst via het Stookoliefonds. 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

Uw Centrum heeft enkel dossiers ingediend met betrekking tot preventieve maatregelen en het 

budget werd niet volledig aangewend. 

De ingediende kosten hadden betrekking op een sensibiliseringsproject gecombineerd met 

energiescan. De resterende middelen hadden eventueel aangewend kunnen worden om 

vastgestelde mankementen te verhelpen, bijvoorbeeld een tussenkomst in de aankoop van 

isolatie indien er een gebrek aan isolatie werd vastgesteld in de woning. 
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5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

De opmerkingen uit voorgaande verslagen werden deels toegepast, we merken een positieve 

verbetering, maar er is zeker nog ruimte om te verbeteren. 

Debriefing 

De debriefing vond plaats op 25/04/2016 in aanwezigheid van het hoofd van de sociale 

dienst, de administratief medewerker en de boekhouder. Bovenstaande opmerkingen 

werden besproken en toegelicht. 

 

 

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. 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings

-periode 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

sociale dossiers 

Jaar 2015 Cf. bijlage nr. 3 
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 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 volgende elementen: 

 de beslissingen 

 het ontvangstbewijs 

 

 

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. 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3.  
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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 
 

  

Uitgaven RMI 

(in EUR) 

Terugvorderingen 

RMI (in EUR) 

Rechtzettingen in 2012 m.b.t. 2011 217,28 0,00 

Rechtzettingen in 2014 m.b.t. 2011 0,00 -40,00 

Rechtzettingen in 2014 m.b.t. 2009 0,00 -100,00 

2012 

art. 101: LL(50%-60%) 70570,42 7713,58 

art. 105: niet ingeschreven in RR (100%) 35201,81 995,56 

art. 106: bestaansmin. dakloze (100%) 9839,68 0,00 

art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%) 4169,35 0,00 

art. 117: soc. int. project student (65%-70%) 7377,65 630,45 

2013 

art. 101: LL(50%-60%) 74409,42 7450,10 

art. 105: niet ingeschreven in RR (100%) 53185,10 620,27 

art. 106: bestaansmin. dakloze (100%) 1853,88 1602,68 

art. 117: soc. int. project student (65%-70%) 19046,09 1874,36 

2014 

art. 850: LL (50%) 38339,06 2233,65 

art. 855: LL (55%) 32056,90 281,54 

art. 105: niet ingeschreven in RR (100%) 51535,52 1101,71 

art. 106: bestaansmin. dakloze (100%) 11353,92 25,00 

art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%) 3269,46 0,00 

art. 960: soc. int. project student (60%) 7581,14 200,00 

art. 965: soc. int. Project student (65%) 6861,86 100,00 

Rechtzettingen in 2015 m.b.t. 2014 -82,96 2752,08 

Rechtzettingen in 2015 m.b.t. 2013 0,00 440,22 

Rechtzettingen in 2015 m.b.t. 2012 0,00 383,03 

  

Totaal 426785,58 28264,23 
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Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de 

gecontroleerde periode:  

426.785,58 – 28.264,23 = € 398.521,35 

 

B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

  
Uitgaven RMI 

(in EUR) 

Terugvorderingen 

RMI (in EUR)* 

2012 

art. 101: LL(50%-65%) 70688,15 8573,75 

art. 105: niet ingeschreven in RR (100%) 34796,33 0,00 

art. 106: bestaansmin. dakloze (100%) 9856,24 0,00 

art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%) 4169,35 0,00 

art. 117: soc. int. project student (60%-70%) 7277,71 0,00 

2013 

art. 101: LL(50%-65%) 69937,29 11303,03 

art. 105: niet ingeschreven in RR (100%) 54926,54 0,00 

art. 106: bestaansmin. dakloze (100%) 1853,88 0,00 

art. 117: soc. int. project student (65%-70%) 19133,52 0,00 

2014 

art. 850/855: LL (50%-55%) 73558,12 6002,13 

art. 105: niet ingeschreven in RR (100%) 52757,53 0,00 

art. 106: bestaansmin. dakloze (100%) 11353,91 0,00 

art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%) 3269,46 0,00 

art. 960/965: soc. int. project student (60%-65%) 14443,00 0,00 

Totaal 428021,03 25878,91 

 

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

428.021,03 – 25.878,91 = € 402.142,12 

 

*Opmerking 
Het OCMW boekt in veel gevallen de rechten pas als de terugvordering effectief ontvangen is dus 

werden aan het begin van de controle de grootboeken van de betreffende 7-rekening bezorgd. 

Tijdens de controle bleek dat toch niet alle geboekte terugvorderingen op deze lijsten effectief 

werden geïnd. Er werd een lijst bezorgd uit Winsoc met de effectief werden geïnd. 

 

C. Vergelijking van de totalen 
  

Periode 2012-2014 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR) 398521,35 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR) 402142,12 

Verschil (in EUR) -3620,77 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %) -0,91 

Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 50% (in EUR) 1810,38 
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Indien het verschil kleiner is dan 1% voor de te veel ontvangen toelagen zal er geen rekening 

mee worden gehouden. Dit wordt namelijk beschouwd als het bewijs van een goede 

administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op 

deze weg verder te gaan. 

 

2. Conclusies  
 

Voor de gecontroleerde periode 2012-2014, bekwam de inspectie de volgende resultaten: 

 

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen.  

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat 

de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten 

bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002) 

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit 

recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice vraag@mi-is.be of tel. 

02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg 

over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.  

 

  

mailto:vraag@mi-is.be
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BIJLAGE 5: CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2014 
 

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 Eventueel subsidietekort 

€ 53753,00 € 51443,14 € 2310,00 

 

Er werd een verschil vastgesteld in het nadeel van het OCMW. Dit verschil heeft hoogst 

waarschijnlijk betrekking op uitgaven die door het OCMW aan een ander jaar toegewezen 

zijn. In de meeste gevallen zijn dit uitgaven die door het OCMW in december nog zijn 

geboekt en pas doorgegeven in januari aan de POD MI. Omdat de POD MI enkel over de 

rijksregisternummers beschikt van de begunstigden is het onmogelijk om een overzicht van 

deze dossiers te verstrekken. 

 

 

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 verwarmingstoelages:  

 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;  

 zijn bestaansmiddelen; 

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

 gezinssamenstelling. 

 

Uw centrum heeft 346 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. 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. 

De volgende punten werden niet nageleefd door uw OCMW in een aantal gecontroleerde 

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

op de aanvraag. Dit is te wijten aan het feit dat er slechts één keer per maand een 

samenkomst is van de Raad, wanneer de samenkomst door omstandigheden wordt 

verschoven naar een latere datum worden de beslissingen soms niet binnen de 30 

dagen genomen. 

 

 

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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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 2014 
 

De controle wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 Controle van de personeelskosten 

 Boekhoudkundige controle inzake betaling van facturen of preventieve maatregelen; 
hierbij wordt de boekhouding van het OCMW vergeleken met de subsidies die 

toegekend werden door de POD MI 

 Controle op de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een 

steekproef van dossiers.  

 

 

1. Controle van de personeelskosten: Art 4 
 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 47552,09 om de 

personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 1 

voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 1,03 VTE ingevoerd.  

 

Personeelskostentabel 

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

personeelslid toegewezen aan dit fonds.  

 

Financieel resultaat van de personeelskosten  

Ontvangen subsidies voor de personeelskosten: € 47552,09 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 48842,276 

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 € 2322,58 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 1000,00 1098,00 

Terugvorderingen 0,00 98,00 

Netto (uitgaven-
terugvorderingen) 

1000,00 1000,00 

  
Op basis van de boekhoudkundige vergelijking wordt er geen terugvordering uitgevoerd. 

 

Art 6, uitgekeerd bedrag: € 2322,58 



13 
 

Netto-uitgaven aangegeven in het Uniek Verslag: € 1000,00 

Netto-uitgaven goedgekeurd na de controle: € 1000,00 

Saldo dat reeds gezuiverd werd via het uniek verslag: € 1322,58 

Terug te vorderen saldo: € 0,00 

 

Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

Er werden geen dossiers financiële steun door het OCMW aangegeven in het Uniek Verslag. 

 

Controle van de betalingen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid  
 

Het OCMW heeft 2 acties aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van € 1000,00.  

Deze acties werden gecontroleerd.  

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

 

 

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.  



14 
 

 


