
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

juli en 1 augustus 2018. 

 

Het verslag 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  
 

Dit inspectieverslag vervangt de eerdere versie die u werd toegestuurd op 4 

september 2018, en dit naar aanleiding van uw aangetekend schrijven van 28 

december 2018. De daarin geformuleerde opmerkingen worden slechts ten 

uitzonderlijken titel in aanmerking genomen. In de toekomst zullen buiten de - in het 

rapport vermelde - termijn van 15 dagen volgend op ontvangst van het verslag 

gemaakte opmerkingen, niet meer aanvaard worden.  

 

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, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel. 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van Huldenberg 

Gemeenteplein 1 

3040 HULDENBERG 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   5 

   

  OCMW/W65B-RMIB-STO-SFGE-KL/2018-CORRECTIE 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be


2 
 

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 
2012-2015 

Bijlage 2: controle toelagen, Wet 

02/04/65 

3 

Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet 

van 26/05/2002: controle van de sociale 

dossiers 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet 

van 26/05/2012: boekhoudkundige controle 
2013-2015  

5 Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 2016 
Bijlage 5: controle van het 

stookoliefonds 

6 
Fonds voor Participatie en Sociale 

Activering 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2016 

Bijlage 7: controle van de 

Energiefonds-subsidies, Wet 

04/09/2002 

8 De behandeling van de knipperlichten 2015-2016 
Bijlage 8: Controle van de 

knipperlichten 

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 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 tabellen geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per 

gecontroleerde materie. 

 

In deze rooster wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste opmerkingen. 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.  
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De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te 

worden. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

De manier waarop het OCMW in de gecontroleerde periode de door de POD MI 

gesubsidieerde financiële steunverlening boekhoudkundig verwerkte, maakt het moeilijk 

een snel en volledig zicht te krijgen op de in dat kader gemaakte uitgaven en gerealiseerde 
ontvangsten. De uitgaven voor financiële steunverlening in het kader van de Wet van 2 

april 1965 werden geboekt op hetzelfde artikel als (al dan niet door Fedasil 

gesubsidieerde) vormen van geldelijke steunverlening voor in het lokaal opvanginitiatief 

(LOI) verblijvende personen (met name zak- en leefgeld, diverse kosten). In één dossier 

werd voorts vastgesteld dat een equivalent leefloon werd geboekt op het artikel ‘leefloon 

voor ex-daklozen 100%’.  

De Inspectie beveelt aan een apart artikel te creëren en consistent te gebruiken voor 

financiële steunverlening krachtens de Wet van 1965. 

 

Het toelagenbeheer in de gecontroleerde periode is voor verbetering vatbaar; er werd 

een – gelet op het beperkt aantal dossiers – relatief groot aantal afwijkingen vastgesteld op 

het niveau van de uitgaven. Een betere opvolging is aan te raden, zeker ook in het belang 

van het OCMW.  

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Ook de boekhoudkundige verwerking van het leefloon is in de gecontroleerde periode 

voor verbetering vatbaar. Het OCMW gebruikte soms niet de juiste artikels om steunen 

te boeken; met name het artikel ‘installatiepremie’ werd vaak oneigenlijk gebruikt. De 

boeken (2013-2014) bevatten voorts ook uitgaven voor plaatselijke 

werkgelegenheidsagentschappen en doorstromingsprogramma’s, die daarin niet 

thuishoren. 

 

Wat het toelagenbeheer betreft werd doorgaans een goede opvolging vastgesteld aan de 

uitgavenkant, met slechts enkele verschillen (in beide richtingen) tussen de staten van de 

POD MI en de boeken van het OCMW. Betreffende de ontvangsten werden enkele niet-

doorgegeven terugvorderingen gedetecteerd, reden waarom de Inspectie graag nog eens 

de juiste methode om ontvangsten aan te geven aan de POD MI, in herinnering brengt: 

 Van zodra terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen moeten ze worden 
aangegeven bij de POD MI. Deze aangifte dient te gebeuren via het D-formulier; 

 Bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in 

één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk overgemaakt 

te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks de 

ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken; 

 Compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Bvb. er wordt 700 € 

leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 
500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in 

november effectief terug. De betaling van € 700 werd al als betaling aangegeven en 

moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van € 

700 een recuperatie van € 200 (formulier D); 

 De datum in voege van het formulier D is de datum van de maand en het jaar waarin 
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de ontvangst geboekt wordt in de boekhouding van het OCMW, het moment dus 

dat het geld effectief ontvangen wordt door het OCMW. De referteperiode is de 

periode waarop de ontvangst betrekking heeft; 

 Als er meerdere ontvangsten worden aangegeven op dezelfde dag dient de datum in 

voege te worden aangepast. Indien niet, zullen de verschillende formulieren D elkaar 

overschrijden. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor die dag zal dan 

worden geregistreerd. 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Het OCMW hanteert een degelijk registratiesysteem van de aanvragen; bovenop een 

in het softwarepakket geïntegreerd elektronisch register houdt het OCMW een fysiek 

register bij, in de vorm van de gebundelde en van een volgnummer voorziene 

ontvangstbewijzen. Dat volgnummer komt overigens overeen met dat toegekend door het 

softwaresysteem. Een en ander vergemakkelijkt de taak van de Inspectie, die immers 

steeds in staat moet zijn de aanvragen voor een stookoliepremie op te sporen die door 

het OCMW geweigerd werden. 

Een goede praktijk in dat verband bestaat erin om de beslissing (toekenning/weigering) en de 

datum van de raadszitting achteraf aan te brengen op de gebundelde ontvangstbewijzen. Dit 

systeem laat het OCMW bovendien toe te controleren of er voor elke aanvraag effectief een 

beslissing werd genomen.  

 

Niettegenstaande het systematisch voorhanden zijn van ondertekende ontvangstbewijzen 

raadt de Inspectie het OCMW aan om ook steeds het aanvraagformulier te dateren; 

deze datering ontbrak in de helft van de gecontroleerde dossiers.  

 

De aanvraag dient te gebeuren binnen een termijn van 60 dagen na de 

leveringsdatum van de in aanmerking komende brandstof1 (zie artikel 255 van de 

programmawet van 22 december 2008). In één dossier was dit niet het geval, hetgeen de 

terugvordering van de subsidie voor gevolg heeft.  

 

Afgezien van één dossier waarin de betaling niet binnen de 15 dagen volgend op de 
beslissing gebeurde, respecteerde het OCMW de procedurele termijnen voorzien in 

artikel 257 van voormelde programmawet (30 dagen na aanvraag voor beslissing; 8 resp. 

15 dagen na beslissing voor kennisgeving en betaling).  

 

Indien de betrokkene beweert zijn woning te verwarmen met verwarmingspetroleum of 

huisbrandolie die in kleine hoeveelheid aan de pomp werden aangekocht, dient het 

OCMW na te gaan of de betrokkene de brandstof gebruikt om zijn woning te verwarmen. 

Te dien einde kan het OCMW verwijzen naar een vorig huisbezoek of een verklaring van 

de eigenaar. 

 

Tot slot wordt aanbevolen de facturen te boeken vanaf beslissingsdatum in plaats van op 

leveringsdatum/aanvraagdatum, zodat de jaarafrekeningslijst van de POD en het jaarsaldo 

van het boekhoudkundig OCMW-artikel betreffende het stookoliefonds parallel verlopen. 

Op die manier zou een “overloop” tussen de jaren vermeden kunnen worden. 

 

                                                                    
1 Op deze termijn van 60 dagen kan slechts in één geval worden afgeweken, namelijk wanneer er sprake is van overmacht. 

Als vaststaat dat de overschrijding van de termijn te wijten is aan een feit onafhankelijk van de wil van de aanvrager, kan de 

aanvraag toch worden ontvangen. Het OCMW dient deze overmacht te attesteren. 
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Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

Er werd vastgesteld dat het OCMW de middelen uit het Fonds over het algemeen correct 

besteed en de dossiers inzake de aanzuivering van niet-betaalde rekeningen op een 

verzorgde manier beheerd.  

 

In één dossier kon echter een onvoldoende link met het Fonds worden vastgesteld, in 

die mate dat de subsidie voor dat dossier dient ingehouden. Het betreft een dossier 
waarin het OCMW een andere dan een gas- en elektriciteitsfactuur (namelijk een 

stookoliefactuur) ten laste nam, terwijl er blijkens het sociaal verslag nog 

elektriciteitsschulden waren.  

Er weze aan herinnerd dat er twee voorwaarden zijn die cumulatief vervuld moeten 

worden om toelagen voor een dossier in het kader van dit Fonds te verkrijgen. Vooreerst 

moet de begunstigde zich in een toestand van schuldenlast bevinden. Bovendien dient deze 

toelage gebruikt te worden om een gas- en/of elektriciteitsrekening (die dan in het dossier 

moet teruggevonden worden), te betalen. 

De betaling van andere dan gas- en elektriciteitsfacturen lastens het Fonds kan enkel 

aanvaard worden voor zover het OCMW kan bewijzen dat er géén betalingsachterstand is 

op het stuk van gas- en elektriciteitsfacturen én dat er in het verleden (t.t.z. de laatste 

twee-drie jaar) een tussenkomst van het Fonds is geweest in laatstgenoemde facturen. 

Tevens kan het OCMW, zoals het te dezen ook regelmatig deed, bijkomend (m.a.w. 

bovenop een gas- en elektriciteitsfactuur) andere facturen, die ervoor zorgen dat de 

persoon menswaardig kan leven (bvb. schoolkosten), ten laste nemen, als het dossier 

uiteraard voldoet aan de twee hogervermelde voorwaarden. 

 

Het OCMW betaalde de toelage meestal rechtstreeks aan de leverancier dan wel via de 

budgetbeheerrekening van de betrokkene. In alle gevallen dient een sluitend 

betalingsbewijs voorgelegd te worden. Dit impliceert dat, wanneer de premie aan de 

betrokkene of via zijn budgetbeheerrekening wordt betaald, er bewezen dient te worden 

dat deze tussenkomst effectief werd gebruikt om een gas- of elektriciteitsfactuur te 

betalen. Ter wille van de transparantie raadt de Inspectie aan om de betalingswijze toe 

te lichten in de kennisgevingsbrief. 

 

De behandeling van de knipperlichten 

 

Geen opmerkingen.  

 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Debriefing 

 
De debriefing vond plaats op de laatste controledag in het bijzijn van de verantwoordelijke 

van de sociale dienst, en gebeurde op een constructieve en interactieve manier. De 

resultaten van de boekhoudkundige controle werden kort na de controle reeds 

toegezonden aan de financiële dienst. 
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Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

De Inspectie stelt met genoegen vast dat de belangrijkste aanbeveling geformuleerd bij de 

vorige inspectie van het Stookoliefonds, nl. het verbeteren van de registratie van de 

aanvragen, door het OCMW werd ter harte genomen.  

 

De tijdens voorgaande boekhoudkundige controles vastgestelde bemerkingen zijn nog steeds 

relevant.  

 

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 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2012-2015 Zie bijlage 2 
Uit te voeren door 

uw diensten 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

boekhoudkundige controle 
2013-2015 Zie bijlage 4 

Uit te voeren door 

uw diensten 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2012-2015 € 1335,60 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2013-2015 € 1070,57 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Stookoliefonds 

(verwarmingstoelage) 
2016 € 210 Door onze diensten 

Op de volgende 

subsidie die u wordt 

toegekend 

Sociaal Gas- en 

Elektriciteitsfonds 
2016 € 382,96 Door onze diensten 

Op de volgende 

subsidie die u wordt 

toegekend 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie: 

 

Het diensthoofd inspectie 

Rudi CRIJNS 
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BIJLAGE 2 

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL 

1965 – PERIODE VAN 2012 T/M 2015 

 

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 FINANCIELE RESULTATEN VAN DE CONTROLE 

 

1.1 Analyse van de uitgaven 
 

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er: 

 

- te veel toelagen werden ontvangen 

- eventueel te weinig toelagen werden ontvangen. 
 

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 A/B. 

 

1.2 Analyse van de ontvangsten 

 

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat 

vastgesteld. 
 

2. CONCLUSIES 
 

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van 

€ 1335,60 (zie controletabel 2A). 

 

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

controletabellen 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 Frontoffice (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 Frontoffice u uitleggen welke 

procedures best gevolgd worden.  

 

Voor de dossiers vermeld in controletabel 2B kan het OCMW nog correcties overmaken 

(formulieren D) tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven. 

 

Daarna sluit de POD MI de gecontroleerde jaren tot en met 2015 af. Het verkrijgen van 

toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.  

 

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 RMI - PERIODE 2013 – 2015 

 

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 
 

1.1 Cijfers volgens de rekeningen van de POD MI 

 

2013 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 55%) € 69 530,38 € 31,95

Soc.integratieproject student(60%-65%) € 14 250,45 € 74,00

Project individuele integratie (70%)

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 4 273,80

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 11 488,56 € 36,90

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 1 089,82

Toelage onderhoudsgeld (100%)

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Regularisaties mbt voorgaande jaren aan controleperiode € 1 862,20 -€ 37,00

Totaal 2013 € 102 495,21 € 105,85

2014

Leefloon (50% - 55%) € 62 455,82 € 9 815,03

Soc.integratieproject student(65%) € 20 530,62

Project individuele integratie (70-75%)

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 262,69

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 15 187,10

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 2 179,64

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 1 380,00

Regularisaties mbt voorgaande jaren aan controleperiode -€ 2 978,81 -€ 5 020,83

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Totaal 2014 € 97 637,06 € 6 174,20

2015

Leefloon (55%) € 99 188,77 € 3 114,80

Soc.integratieproject student(65%) € 28 299,42 € 1 380,00

Project individuele integratie (75%) € 2 927,25

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 5 425,22

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 23 038,76

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 1 111,62

Toelage onderhoudsgeld (100%) -€ 1 380,00

Regularisaties mbt voorgaande jaren aan controleperiode

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Regularisaties 2016 mbt controleperiode -€ 531,32 € 3 401,08

Regularisaties 2017 mbt controleperiode

Regularisaties 2018 mbt controleperiode € 4 904,16

Totaal 2015 € 159 459,72 € 11 420,04

TOTAAL 2013-2015 € 359 591,99 € 17 700,09



10 
 

 

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

gecontroleerde periode: € 359591,99 - € 17700,09 = € 341891,90. 

 

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  

 

 
 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode: € 365253,41 

- € 28298,98 = € 336 954,43. 

2013 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 74 246,89 € 7 814,87

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 13 349,75

Project individuele integratie (70%)

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 7 746,27

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 3 541,90

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 7 142,77

Toelage onderhoudsgeld (100%)

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Installatiepremie organieke wet

Verkeerde boekingen -€ 943,00

Totaal 2013 € 105 084,58 € 7 814,87

2014

Leefloon (50% - 65%) € 58 601,87 € 8 421,16

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 22 089,13

Project individuele integratie (70%)

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 1 552,98

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 4 364,36

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 14 440,04

Toelage onderhoudsgeld (100%)

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Installatiepremie organieke wet

Verkeerde boekingen -€ 4 686,84

Totaal 2014 € 96 361,54 € 8 421,16

2015

Leefloon (50% - 65%) € 107 715,04 € 6 884,97

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 25 781,54

Project individuele integratie (70%) € 2 927,25

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 1 009,84

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 7 188,46

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 19 185,16

Toelage onderhoudsgeld (100%)

Ontvangsten onderhoudsplicht studenten

Installatiepremie organieke wet

inningen op openstaande vordering uit vorige BH € 5 177,98

Totaal 2015 € 163 807,29 € 12 062,95

TOTAAL 2013-2015 € 365 253,41 € 28 298,98
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1.2 Vergelijking van de totalen 

 

 

Cijfers  

POD MI 

(in EUR) 

Cijfers  

OCMW 

(in EUR) 

Verschil  

(in EUR) 
Verschil in % 

Uitgaven periode 2013-2015 

 

€ 359591,99 € 365253,41 -€ 5661,42 -1.57% 

Terugvorderingen periode 2013-2015 

 

€ 17700,09 € 28298,98 -€ 10598,89 -59,88% 

Netto-uitgaven periode 2013-2015 

 

€ 341891,90 € 336 

954,43 

€ 4937,47 1,44% 

 

Na het doorvoeren van diverse correcties toont de cijfervergelijking een verschil in netto-

uitgaven van 1,44% ofte € 4937,47 in het nadeel van de POD MI. Dit verschil berust op een 

compensatie van een teveel aan uitgaven én een (absoluut gezien, belangrijker) teveel aan 

ontvangsten aan de zijde van het OCMW, respectievelijk van 1,57% en 59,88%.  

 

Aan de kant van de POD MI werden de cijfers gecorrigeerd met zowel regularisaties 

doorgevoerd tijdens de controleperiode met betrekking tot voorgaande jaren (verwijderd 

uit de cijfers) als met regularisaties met betrekking tot de controleperiode doorgevoerd 

tussen 2016 tot en met eind juni 2018 (toegevoegd aan de cijfers). 

  

Aan de OCMW-zijde werden de uitgaven gecorrigeerd door het verwijderen van enkele 

boekingen die daarin niet thuishoren, met name PWA-cheques en 

doorstromingsprogramma’s alsook twee betalingen die door de POD MI betoelaagd werden 

in het kader van de Wet van 2 april 1965. Tevens werden tijdens de controleperiode 

gerealiseerde inningen op oude, uit de vorige boekhouding (NOB) overgedragen vorderingen 

meegenomen, en dit op basis van een door het OCMW voorgelegd overzicht.   

 

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS 
 

2.1 Analyse van de uitgaven 

 

De controle van uw stukken bracht slechts enkele verschillen aan het licht, nl. twee gevallen 

waarin uw OCMW te veel toelage ontving en twee gevallen waarin het er eventueel te 

weinig ontving.   

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelagen in controletabel 

4A. De eventueel te weinig ontvangen toelagen werden gedetailleerd in controletabel 4B. 

 

2.2 Analyse van de terugvorderingen 

 
De controle van uw stukken bracht een aantal niet-doorgegeven ontvangsten aan het licht. U 

vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelage per begunstigde in 

controletabel 4C. 

 

De te veel ontvangen toelage zal door onze diensten worden teruggevorderd op een 

volgende subsidie die u zal worden toegekend. 
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3. CONCLUSIE  
 

Voor de gecontroleerde periode 2013-2015, werd volgend resultaat vastgesteld: 

 

Enerzijds heeft uw OCMW 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. 

Voor de dossiers vermeld in controletabel 4B kan het OCMW via het overmaken van 

correctieformulieren deze dossiers onder boven vermelde voorwaarden nog corrigeren. 

Hiervoor dienen deze formulieren wel voor het einde van de derde maand na ontvangst van 

dit schrijven overgemaakt te worden. 

Na deze termijn sluit de POD MI de gecontroleerde jaren tot en met 2015 af. Het verkrijgen 

van toelagen is dan, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.  
 

Anderzijds heeft uw OCMW te veel aan toelagen ontvangen. 

Op basis van analyse van de uitgaven (zie de lijst in controletabel 4A) werd er namelijk 

afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 250,97 te veel aan toelagen heeft ontvangen. 

Daarnaast kan uit uw terugvorderingen (zie de lijst in controletabel 4C) worden afgeleid dat 

uw OCMW voor een bedrag van € 819,60 te veel aan toelagen heeft ontvangen. 

De som van deze te veel ontvangen toelagen (€ 250,97 + € 819,60 = € 1070,57) zal door 

onze diensten teruggevorderd worden.  
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BIJLAGE 5 

CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2016 

 

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 

€ 18235,84 € 16388,68 € 1847,16 

 

Er werd een eventueel subsidietekort vastgesteld, te wijten aan de ‘overloop’ tussen de 

jaren. Om dit te vermijden wordt aanbevolen de facturen te boeken vanaf beslissingsdatum 

in plaats van op leveringsdatum/aanvraagdatum. Op die manier zal de jaarafrekeningslijst van 

de POD MI overeenstemmen met het jaarsaldo van het boekhoudkundig OCMW-artikel 

betreffende het Stookoliefonds.  

 

2. CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN 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 (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. 
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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 91 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. 

 

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

vastgesteld dat deze punten meestal nageleefd werden door uw OCMW. In één dossier 

werd vastgesteld dat de indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de 

levering niet werd nageleefd (hetgeen de inhouding van de subsidie in dit dossier tot gevolg 

heeft), terwijl in een ander dossier de betaling buiten de hogergenoemde termijn plaatsvond. 

In meerdere dossiers bleek voorts dat het aanvraagformulier niet gedateerd was.  

 

3. CONCLUSIES 

 

Voor het gecontroleerde jaar werd een te veel ontvangen toelage van € 210 vastgesteld. Dit 

bedrag zal door onze administratie teruggevorderd worden op de volgende subsidie die u zal 
worden toegekend.  

  



15 
 

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 € 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 2,6 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: € 23776,05 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 25295,23 

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 € 2595,47 €  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 € 5321,65 
€ 2375,73 + € 219,74* + 

€ 2726,18**    

Terugvorderingen 0 € 0€  

Netto-uitgaven € 5321,65 € 5321,65 

  

Er zal geen enkele terugvordering worden uitgevoerd in de mate dat de ingevoerde netto-

kosten de subsidie overstijgen. 
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* Bij de voorbereiding van de inspectie werd door het OCMW vastgesteld dat deze betaling 

(beslist op 19/12/2016, zie controletabel 7B, laatste rij) over het hoofd was gezien. De 

betaling op de budgetbeheerrekening van de betrokkene werd uitgevoerd op 19/07/2018. De 

Inspectie rekent deze betaling uitzonderlijk en éénmalig mee in de OCMW-rekeningen voor 

het gecontroleerde jaar. 

 

** Dit bedrag vertegenwoordigt de (goedgekeurde) personeelskosten van twee 

maatschappelijk assistenten in verband met de activiteiten ontwikkeld in het kader van een 

preventief sociaal energiebeleid (zie controletabel 7C). 

 

2.1 Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  

 

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

tegemoetkomingsbedrag van € 2595,47.  

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. 

 

Eén dossier individuele financiële steun werd geweigerd wegens het ontbreken van een 

voldoende link met het Fonds; het betreft een geval waarin een stookoliefactuur werd ten 

laste genomen, terwijl er blijkens het sociaal verslag nog elektriciteitsschulden waren.  

 

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 in het Uniek Jaarverslag 23 individuele acties aangegeven voor een 

tegemoetkomingsbedrag van € 2726,18 €. Het betreft in feite twee collectieve activiteiten 

bestaande uit de tenlasteneming van de personeelskosten verbonden aan acties voor het 

doelpubliek gericht op de vermindering van de energiekost. 

 

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

 

3. CONCLUSIES 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd een subsidiebedrag van € 382,96 (art. 6 controle van 

onbetaalde facturen) 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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BIJLAGE 8 

CONTROLE KNIPPERLICHTEN PERIODE 2015-2016 

 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: 

 De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft (feedbackcode 

1, 2, 3 en 4 toegekend) en terecht werden verstuurd door de POD MI. 

 De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft 
(feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd door de 

POD MI. 

 

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende feedbackcodes 

corresponderen met de realiteit. 

 

1. ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN 

 

Alle knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2016 werden gecontroleerd. Volgende 

elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met 

 Feedbackcode 2 ‘terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren bezorgd 

worden’: er werd nagegaan of er wel degelijk een terugvordering werd beslist en 

geboekt door het OCMW. 

 Voor de  knipperlichten met feedbackcode 110 tot 190 werd aan de hand van 
bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren. 

 

Er werden geen fouten vastgesteld.  

 

2. CONCLUSIES 

 

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes correct waren. 

Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten. Er zal bijgevolg geen 

terugvordering plaatsvinden. 
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