
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

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

06/01/2015 

 Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:  

 Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de 

inspecties en de aanbevelingen  

 Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende 

boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure 

 De controletabellen per begunstigde  

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

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

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst 

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

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

 
 
 
 
 
 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

HERZELE 

Kloosterstraat 42 

9550 Herzele 

 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

               Inspectiedienst POD MI    

 

   Aantal 2 

   

  Herzele/RMIB-SFGE/2015  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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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 

geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2010-2012 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2013 
Bijlage 7: Controle van de 

Energiefonds-subsidies 

 

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

brief. 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 

De controles konden in zeer goede werkomstandigheden worden uitgevoerd.  

Toch willen we vragen om alle stukken vooraf klaar te leggen. Hierdoor kan  de inspectie 

een vlotter verloop kennen. 

De inspecteur wenst eveneens de uitstekende samenwerking te vermelden met uw 

personeelsleden, die geantwoord hebben op alle vragen die hen werden gesteld en die 

bijkomende informatie hebben gegeven.Vaststellingen en aanbevelingen 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 

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

gecontroleerde materie: 
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Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Verwerking terugvorderingen 

Om te vermijden dat er terugvorderingen worden doorgegeven voor dossiers waar de 

toelagen reeds werden ingehouden dient men de werkwijze te volgen als vermeld in de 

omzendbrief van 25/03/2008 met betrekking tot de formulieren C. een ontvangst dient pas 

te worden doorgegeven van zodra deze werd ontvangen door het OCMW, niet wanneer 

het recht ontstaat. Elk jaar maakt men een afrekening van de ontvangsten per dossier en 

geeft men deze bedragen door. 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

Maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid (art. 6) 

Uw centrum heeft geen enkele preventieve actie uitgevoerd. Welnu, de opleidingskosten of de 

kosten in verband met de informatiesessies, bestemd voor de begunstigden, kunnen worden 

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

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

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Voor wat betreft de controle RMI boekhouding is het verschil in uitgaven/ontvangsten quasi 

even groot als naar aanleiding van de vorige controle. Betreft terug een mogelijks te weinig 

ontvangen bedrag aan toelagen. Een mogelijke oorzaak is de doorgave van ontvangsten voor 

dossiers die reeds werden rechtgezet via een negatieve uitgave (formulier C).  

Debriefing 

De debriefing werd bijgewoond door de sociale dienst. Verschillende zaken met betrekking 

tot de controle werden besproken, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van preventieve 

maatregelen binnen het sociaal fonds voor gas en elektriciteit. Er werd vooral tijd 

vrijgemaakt voor het beantwoorden van vragen. 

6. CONCLUSIE 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventuele subsidietekorten en de te 

veel ontvangen subsidies. 

Te weinig ontvangen toelagen 

Controle Periode 
Terugvorderings-

procedure 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige 

controle 
2010-2012 

Zie bijlage 4 

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

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings

-periode 

Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds Jaar 2013 94,08 € 
Door onze 

diensten 

Op de volgende 

subsidie die u 

wordt 

toegekend 

 
De inspecteur stelde geen te veel ontvangen subsidies vast tijdens de controle. 

 

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 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 2010-2012 

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

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

omtrent het leefloon en de tewerkstellingen 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 en activeringen)  

Volgens de POD MI 

    Terugvorderingen   Uitgaven       

    BM / RMI   BM / RMI       

  2010 1.935,44 

(50%-

65%) 151.464,46 

(50%-

65%)     

        4.640,06 

(60%-

75%)     

        64.083,24 100% nt in het BR   

        1.935,44 100% Installatiepremie   

2010 voor 

2009   -967,72 

(50%-

65%) 380,66 

(50%-

65%) *   

        -8.102,13 100% *   

                

  * rechtzettingen in 2010 voor vorige jaren         

                

  2011 457,71 

(50%-

65%) 153.072,06 

(50%-

65%)     

        10.895,64 

(60%-

75%)     

        2.102,56 70%     

        58.266,91 100% nt in BR   

        7.217,71 100% Daklozen   

        1.954,81 100% Installatiepremie   

voor 2009   -112,00 

(50%-

65%) 2.154,20 

(50%-

65%) **   

                

  **rechtzettingen in 2011 voor vorige jaren         

                

                

                

  2012 2.032,85 

(50%-

65%) 155.050,92 

(50%-

65%)     

        36.696,28 

(60%-

75%)     

        4.581,17 70%     

        38.497,98 100% nt in BR   
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        6.853,73 100% Daklozen   

        2.154,15 100% Installatiepremie   

voor 2007   -434,45 

(50%-

65%) 3.114,08 

(50%-

65%) ***   

voor 2008   -669,84 

(50%-

65%) -3.114,08 

(60%-

75%) ***   

voor 2009   -464,28 

(50%-

65%) 0,00 70% ***   

        -2.622,21 100% *** nt in BR 

        -3.423,19 

(50%-

65%) ****   

        9.448,29 100% **** daklozen 

        -908,47 100% **** nt in BR 

        12.668,83 

(50%-

65%) *****   

        -3.070,91 70% *****   

        -9.448,29 100% ***** daklozen 

                

  ***rechtzettingen in 2012 voor vorige jaren         

  ****rechtzettingen in 2013 voor 2010-2012         

  *****rechtzettingen in 2014 voor 2010-2012         

  Totaal: 1.777,71   696.543,90       

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

gecontroleerde periode: 696.543,90 – 1.777,71 = 694.766,19 €  

Volgens de rekeningen van het OCMW  

  Terugvorderingen   Uitgaven     

  BM / RMI   BM / RMI     

2010   

(50%-

65%) 158.502,48 

(50%-

65%)  (1) 

      4.739,23 

(60%-

75%)   

        70%   

      48.222,62 100% nt in BR 

      2.903,16 100% installatiepremie 

        100%   

        100%   

            

2011   

(50%-

65%) 161.420,08 

(50%-

65%)   

      23.402,94 

(60%-

75%)   

      2.102,56 70%   

      47.445,73 100% nt in BR 

      6.841,36 100% daklozen 

      2.014,00 100% installatiepremie 

        100%   
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2012   

(50%-

65%) 175.432,84 

(50%-

65%)   

      19.521,10 

(60%-

75%)   

      4.581,18 70%   

      39.283,87 100% nt in BR 

      6.733,96 100% daklozen 

      2.094,96 100% installatiepremie 

        100%   

            

            

Totaal: 0,00   705.242,07     

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

705.242,07 – 0,00 = 705.242,07 € 

(1) de cijfers dienden aangepast te worden omdat een deel van de uitgaven LL werden 

geboekt op activering. 

Vergelijking van de totalen 

Periode 2010-2012 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI: 694.766,19 € 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW: 705.242,07 € 

Verschil: 10.475,88 € 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 1,51% 

Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 50%: 5.237,94 € 

 
Voor de eventueel te weinig ontvangen toelagen kan u deze nog navorderen. Hiervoor moet 

de aanvankelijke termijn van 45 dagen werden nageleefd en moet u zelf de regularisaties aan 

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

3. Conclusies  

Voor de gecontroleerde periode 2010-2012, bekwam de inspectie de volgende resultaten 

Uw OCMW heeft voor een bedrag van 10.475,88 € te weinig aan toelagen ontvangen. Het 

verschil heeft deels te maken met de doorgave van een terugvordering waarvoor de 

toelagen al werden ingehouden via een formulier C. De informatie werd doorgegeven tijdens 

de debriefing. 

 

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) 
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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 frontdesk 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 7: CONTROLE VAN DE TOELAGES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 4 

SEPTEMBER 2002 BETREFFENDE HET SOCIALE GAS- EN ELEKTRICITEITSFONDS – JAAR 2013 

De controle wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 Controle van de personeelskosten. 

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

toegekend werden door de POD MI. 

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

steekproef van dossiers.  

 

1. Controle van de personeelskosten: Art 4 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 46125,22 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 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: 46.125,22€ 

Alle subsidies werden goedgekeurd. 

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 6100,52 € 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 6183,23 6669,28 

Terugvorderingen 0,00 355 

Netto (uitgaven-

terugvorderingen) 
6183,23 6314,28 
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De netto-kosten overstijgen de subsidie.  

Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  

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

tegemoetkomingsbedrag van € 6100.52 €.  

Een steekproef van 10 van deze dossiers werd gecontroleerd.  

Twee punten werden grondig bestudeerd:  

 De betalingsbewijzen 

 De link tussen een gas-elektriciteitsfactuur die moeilijk kan betaald worden en/of een 

toestand van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en de gevraagde 

uitkering 

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

Motivering van de weigeringen van individuele financiële steun  

Er wordt een bedrag van 94.08 € teruggevorderd.  

Reden :  1) een terugvorderbare steun 

  2) een boeking waarvoor geen factuur kon worden voorgelegd 

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

Voor de gecontroleerde periode werd er geen enkel dossier met preventieve acties 

aangegeven.  

3. Conclusies 

Voor het gecontroleerde jaar werd een subsidiebedrag van 94,08 € op een onrechtmatige 

manier ontvangen. 

Dit bedrag zal door mijn diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal 

worden toegekend. 
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