
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 28 

en 29/4/2016. 

 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  

Hooglede 

Hogestraat 170 

8830 Hooglede 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   Aantal 3 

   

  OCMW/ RMIB-STOF-SFGE/2016 

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 
2011-2014 

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 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 tabel(len) geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen 

per gecontroleerde materie. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Er werd een gering verschil (<1%) vastgesteld in het nadeel van het OCMW wat betreft 

de uitgaven. Hiermee zal geen rekening gehouden worden. Er is een goede opvolging van 

de staatstoelagen voor wat de uitgaven betreft. 

Bij de analyse van de ontvangsten werd vastgesteld dat de ontvangsten niet werden 

doorgegeven aan de POD MI. Deze worden teruggevorderd. 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

Voor de gecontroleerde dossiers werden verscheidene opmerkingen geformuleerd: 

-In vier dossiers was het register niet door de aanvrager ondertekend. Er werd tevens 

geen ontvangstbewijs afgeleverd. 
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-Voor één dossier gebeurde de aanvraag niet binnen de 60 dagen na de levering. Dit 

dossier wordt geweigerd. 

-De kennisgeving bevat geen datum van de raadsbeslissing (of van het comité), noch 
worden de beroepsmogelijkheden voor de cliënt vermeld. 

-De formulering dat de betaling binnen de maand zal gebeuren is tevens niet in 

overeenstemming met de wettelijke bepaling dat de betaling binnen de 15 dagen na de 

beslissing moet uitgevoerd worden. 

-Bij één dossier werd vastgesteld dat er lamppetroleum type B werd geleverd : enkel 

verwarmingspetroleum van het type c komt in aanmerking voor de verwarmingstoelage, 

niet de overige types. Een deel van de tussenkomst wordt teruggevorderd. 

 

-In de derde categorie (personen met een schuldenlast) gaat het om personen die aan 

volgende dubbele voorwaarde moeten voldoen: 

personen die een schuldbemiddeling overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op 

het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling overeenkomstig de 

artikelen 1675/2 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, genieten 

en 

bovendien niet in staat zijn hun verwarmingsfactuur te betalen. 

Het OCMW dient de voorwaarde “niet in staat zijn hun verwarmingsfactuur te betalen” te 

beoordelen aan de hand van de behoeftigheid van het huishouden. Dit dient geattesteerd 

te worden in het sociaal verslag. 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

De gecontroleerde dossiers bevatten alle noodzakelijke bewijsstukken. De toekenning van 

de tussenkomsten gebeurde conform de wettelijke bepalingen. 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

Boekhouding RMI: ook bij de voorgaande controle werden bepaalde ontvangsten niet 

doorgegeven aan de POD. Voor de uitgaven is er wel een uitstekende opvolging van de 

toelagen. 

 

Verwarmingstoelagen: net zoals bij voorgaande controle werden er opmerkingen gemaakt 

inzake het register en de 3de categorie (personen met schuldenlast). We stellen hier geen 

verbetering vast. 

 

Sociaal fonds voor gas en elektriciteit: we stellen vast dat er een behoud is van de goede 

werking van uw diensten. 

 

 

Debriefing 

 
Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de 

verscheidene controles met de secretaris, de betrokken maatschappelijk werker en de 

financieel beheerder te bespreken.  Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van 

het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur. 
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Algemene opmerkingen van het OCMW 

 

Het OCMW vroeg om een verduidelijking betreffende de beslissingen inzake toekenning 

RMI: deze mogen nooit beperkt worden in tijd. Er mag maw nooit een einddatum in de 

beslissing staan. 

 

Toepassing van het artikel 22 van de wet van 26 mei 2002: Indien de 

toekenningsvoorwaarden - zoals bepaald in art 3- in hoofde van de betrokken persoon 

vervuld zijn, heeft deze recht op de uitkering tot een nieuw gegeven de herziening van de 

initiële beslissing verantwoordt.  

“Met het oog op een eventuele herziening moet de betrokkene onmiddellijk aangifte doen 

van elk nieuw gegeven dat een weerslag kan hebben op het hem toegekende bedrag of op 

zijn situatie als rechthebbende. 

Met hetzelfde oogmerk moet het centrum geregeld, en minstens om het jaar, nagaan of de 

toekenningsvoorwaarden vervuld blijven.” 

 

Een herziening gebeurt dus minstens om het jaar maar moet/kan ook vroeger gebeuren 

afhankelijk van de situatie van de cliënt en afhankelijk van de begeleiding en regelmatige 

onderzoeken door de maatschappelijk assistent. 

 

 

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, 

boekhoudkundige controle 

2011-2014 902.27 € 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 
kostenstaten 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) Jaar 2014 280 € 
Door onze 

diensten 

Op de volgende 

subsidie die u 

wordt toegekend 

Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds Jaar 2014 0€   

 
 
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 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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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 
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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 2011 – 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 
 

 
Terugvorderingen 

 
Uitgaven 

  

 
BM / RMI 

 
BM / RMI 

  

2011 
 

(50%-
65%) 27.538,04 (50%-65%) 

   
24.459,70 (60%-75%) 

   
5.552,06 100% 

 

   
-2.464,44 100% 

 

   
2.013,56 100% inst 

      

  

(50%-
65%) -1.843,06 

(50%-
65%) * 

   
-8.427,00 

(60%-
75%) * 

   
2.464,44 100% * 

      * rechtzettingen in 2011 voor vorige jaren 
   

      

2012 
 

(50%-
65%) 26.569,76 (50%-65%) 

   
16.576,37 (60%-75%) 

   
18.947,69 100% 

 

   
1.068,45 100% instal 

      

      

  
(50%-65%) 

(50%-
65%) ** 

      

      **rechtzettingen in 2012 voor vorige jaren 
(voor 2011) 

   

      

      

      

2013 
 

(50%-
65%) 19.281,13 (50%-65%) 

   
16.653,57 (60%-75%) 

   
23.595,87 100% 
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1.047,48 100% instal 

      

      

      2014 
  

49.746,63 (50%-65%) 

   
6.780,85 (60%-75%) 

   
8.446,06 100% 

 

   
175,05 100% ohg 

    

(50%-
65%) **** 

   
710,75 

(50%-
65%) ***** 

   
1.089,82 100% ***** 

   
1.689,22 100% ***** 

      ***rechtzettingen in 2013 voor vorige jaren 
   ****rechtzettingen in 2014 voor vorige jaren 
   *****rechtzettingen in 2015 voor 2011-2014 
   

      Totaal: 0,00 
 

241.672,00 
   

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

gecontroleerde periode:  

241.672,00– 0 = 241.672,00€ 

 

B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

 
Terugvorderingen 

 
Uitgaven 

  

 
BM / RMI 

 
BM / RMI 

  

2011 1.029,41 
(50%-
65%) 52.199,62 (50%-65%) 

 
412,29 

 
-4.441,27 (60%-75%) betr 2009 en 2010 

 
362,84 

    

   
2.013,56 100% instal 

      

      

2012 11,87 
(50%-
65%) 61.388,27 (50%-65%) 

   
1.068,45 100% instal 

      

      

2013 
 

(50%-
65%) 8.498,34 (50%-65%) 

   
32.092,73 (60%-75%) 

   
22.715,97 100% 

 

      2014 
  

40.111,20 (50%-65%) 

   
14.821,43 (60%-75%) 

   
1.089,82 100% 

 

   
9.009,13 100% 

 

   
175,05 100% 

 

      

      Totaal: 1.816,41 
 

240.742,30 
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Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  

240.742,30- 1.816,41= 238.925,89 €. 

 

C. Vergelijking van de totalen 
  

 

 Cijfers  

POD MI 

Cijfers  

OCMW 

Verschil  

in EUR 

Verschil 

in % 

Uitgaven periode 2011-2014 241.672,00 240.742,30 929.7 0,38 

Terugvorderingen periode 2011-

2014 

0 1.816,41 1.816,41 100% 

Netto-uitgaven periode 241.672,00 238.925,89 2.746,11 €  

 

Verschil in de terugvorderingen is groter dan 10% in het nadeel van de POD MI: 

Terugvorderingen werden afgepunt. 

 

 

2. Controle van de ontvangsten 
 

Alle dossiers werden geanalyseerd. 

 

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage van 902,27 € aan het licht.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de niet verwerkte ontvangsten per begunstigde in 

controletabel 4C. 

 

 

 

 

3. Conclusies  
 

Voor de gecontroleerde periode 2011-2014, bekwam de inspectie de volgende resultaten: 

 

Het verschil in de uitgaven is kleiner dan 1% en in de terugvorderingen groter dan 10% 

 

Er zal geen rekening worden gehouden met dit verschil in uitgaven, want het wordt 

beschouwd als het bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies.  

 

Uit de controle van uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een 

bedrag van € 902,27 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport 

vindt u een gedetailleerde beschrijving van de niet verwerkte ontvangsten. 

Dit bedrag zal door mijn diensten afgehouden worden op het bedrag van de volgende 

subsidie. 

 
 

 



10 
 

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 Verschil 

20485.08 € 20485.08 € 0 € 

 

 

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 en 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 zijn gezinsleden);  

 zijn bestaansmiddelen (en die van de gezinsleden); 

 identiteitsgegevens van de aanvrager  

 gezinssamenstelling 

 ingeval van appartementen: het attest inzake het aantal appartementen 

 voor de categorie 3:  
hetzij de beschikking van toelaatbaarheid van de vordering tot collectieve 

schuldenregeling, als bedoeld in artikel 1675/6 van het Gerechtelijk Wetboek, 

uitgesproken ten opzichte van de aanvrager; 

hetzij een attest van de persoon of de instelling als bedoeld in artikel 67 van de wet 

van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, die de schuldbemiddeling verricht. 

 

Alle informatie die verkregen kan worden via de KSZ-stroom dient voor de inspectiedienst 

niet meer op een andere manier te worden bewezen. 

 

Uw centrum heeft 106 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. 
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De volgende punten werden niet nageleefd door uw OCMW:  

 ondertekening van de aanvragen in een register / aflevering van een ontvangstbewijs;  

 1 dossier buiten termijn: Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen na de 

levering (art 255 Programmawet 22/12/2008); 

 kennisgeving bevat geen datum van de raadsbeslissing; ook de mogelijkheden tot het 

instellen van beroep worden niet vermeld; 

 De vermelding in de kennisgeving “dit bedrag zal binnen de maand op uw 

rekeningnummer worden overgeschreven” is niet in overeenstemming met de 

wettelijke bepaling dat de betaling binnen de 15 dagen na datum beslissing moet 

uitgevoerd worden. 

 Voor de categorie 3 (personen met schuldenlast) is er een dubbele voorwaarde: 
naast de bewijsstukken dat de persoon in schuldbemiddeling of in collectieve zit, 

moet het OCMW ook attesteren dat betrokkene niet in staat is zijn factuur te 

betalen. 

 

 

 

 

3. Conclusies 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd een te veel ontvangen toelage van 210 + 70= 280 € 

vastgesteld. Dit bedrag zal door onze administratie teruggevorderd worden op de volgende 

subsidie die u zal worden toegekend.  
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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 € 23776,05  om de 

personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 0,5 

voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 1,04 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: 23.776,05  € 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: 27.942,10 € 

Terug te vorderen verschil: 0€ 

 

 

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 1658.98 € 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 1658.98 1658.98 

Terugvorderingen 0 0 

Netto (uitgaven-

terugvorderingen) 
1658.98 1658.98 

  
 

Art 6, uitgekeerd bedrag: 1658.98 € 

Netto-uitgaven aangegeven in het Uniek Verslag: 1658.98 € 

Netto-uitgaven goedgekeurd na de controle: 1658.98 € 

Terug te vorderen saldo: 0€ 

 

Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

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

tegemoetkomingsbedrag van 1658.98 €.  

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. 

 

 

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.  
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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.  
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