
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 19, 27 en 

28 augustus en 22 en 25 september 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  

Kasterlee 

Leistraat 83 

2460 Kasterlee 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI   
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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 
2010 - 2012 

bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2010 - 2013 

bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 

geen controle 

uitgevoerd 
bijlage 3: geen bijlage 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2010 - 2013 

bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
2013 

bijlage 5: Controle van het 
stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

2013 
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 inspecteur wenst uw diensten te bedanken voor de voorbereiding van de vooraf 

opgevraagde documenten. De inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die aan uw 

OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Bij 

de controles lagen niet steeds alle bewijsstukken reeds klaar bij aankomst van de inspecteur, 

soms werden zaken vergeten of was men nog niet klaar met de voorbereiding. Dit heeft 

vertraging tot gevolg gehad. 

De samenwerking met de personeelsleden van het OCMW verliep vlot: zij beantwoordden 

alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.  

 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

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

gecontroleerde materie. 

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

Dossiers 

Aan de hand van de stukken in de dossiers aanwezig is het duidelijk dat het OCMW zijn 

cliënteel goed opvolgt. Dit vindt echter onvoldoende weerslag in de sociale verslagen. Zo 

werd er niet elk jaar een sociaal verslag opgesteld (voor verdere inhoudelijke opmerkingen 

over de sociale verslagen, zie hieronder). Het OCMW deelde mee dat het ondertussen al 

verbeteringen had aangebracht in zijn werkwijze, dit kon inderdaad door de inspecteur 

vastgesteld worden. 
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Wij vragen uw aandacht voor de volgende zaken: 

 

Aanvraag tot steun 
Voor ieder dossier (behalve LOI) dient een gedateerde en door begunstigde ondertekende 

steunaanvraag aanwezig te zijn. Hieraan moet de nodige aandacht besteed worden. Na elke 

onderbreking in de steunverlening is er een nieuwe aanvraag tot steun noodzakelijk. 

Dossiers zonder steunaanvraag zijn vatbaar voor terugvordering vanaf datum verzorging 

01/01/2016.  

 

Sociaal verslag 

Voor elk (LOI-)dossier dient er een sociaal onderzoek te gebeuren dat de behoeftigheid van 

betrokkene aantoont. Een situatieschets met vermelding van de inkomsten, verblijfsadres, 

familiale situatie, verzekerbaarheid, legaal statuut, historiek asielprocedure, 

verblijfsdocumenten, resultaat afgelegde huisbezoek(en), omschrijving sociale situatie 

(woonomstandigheden, levenswijze, activiteiten (volgen lessen, opleiding, solliciteren, ziekte, 

…)) en dergelijke is aan te bevelen zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voor 

komt. Een loutere raadpleging van een register is onvoldoende. Indien bepaalde personen 

reeds langer dan 1 jaar in België verblijven dient men hiervan bewijsstukken aan te treffen in 

het dossier. Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de 

tewerkstellingssituatie opgevolgd te worden. Dit dient zijn weerslag te vinden in de sociale 

verslaggeving. In het geval van tewerkstelling dienen de nodige stappen gezet te worden om 

betrokkene te doen aansluiten bij een ziekenfonds, ook voor personen verblijvend in het 

LOI. Er dient opvolging te zijn van de dossiers en er moet voldoende informatie verzameld 

worden. De verschillende elementen van het onderzoek worden opgetekend in een sociaal 

verslag dat wordt afgesloten met een concreet voorstel van beslissing geformuleerd door de 

maatschappelijk werker. De verantwoordingsstukken zitten in het sociaal dossier. 

Een sociaal verslag wordt minstens éénmaal per jaar opgemaakt en telkens wanneer de 

situatie van de cliënt wijzigt. Zie art. 8 §1 van het KB dd. 01/12/2013 en de omzendbrief dd. 

14/03/2014 over dit KB. 

De toelage medische kosten vanaf maart 2014 voor de nieuwe dossiers (vanaf het jaar 

2014) waarbij deze periodiciteit niet gevolgd wordt, kan teruggevorderd worden voor die 

periode waarin sociale verslaggeving ontbreekt. 

 
Herzieningsbeslissing (om te verlengen) 

Het OCMW werkt voor het verlengen van de beslissingen met een zogenaamd voorblad, 

dus zonder sociaal verslag. Indien er een verlengingsbeslissing wordt getroffen, dient hieraan 

telkens een sociaal verslag gekoppeld te zijn. Dit dient minstens eenmaal per jaar te 

gebeuren. 

 

Huisbezoek 

Er is niet in alle dossiers iets terug te vinden over de resultaten van een afgelegd 

huisbezoek, terwijl er toch huisbezoeken uitgevoerd werden. Het is dan ook aan te bevelen 

de uitvoering hiervan op te nemen in het sociaal verslag. Wij raden trouwens aan een 

huisbezoek uit te voeren bij opening van het sociaal dossier, daarna telkens wanneer het 

OCMW het nodig acht. 

 

Facturen 

Niet-vergoedbare medicijnen 

Het OCMW vraagt regelmatig terugbetaling voor niet-vergoedbare medicijnen aan. Het 

omgekeerde komt ook voor, nl. dat terugbetaling voor vergoedbare medicijnen niet wordt 
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aangevraagd bij POD MI. Deze niet-aangevraagde bedragen worden éénmalig toegekend (zie 

controlerooster medische kosten 1B). Indien het OCMW dit wenst, kan het formulieren 

D1 en D2 van de nog niet gecontroleerde jaren regulariseren. De gecontroleerde jaren zijn, 
zoals steeds het geval is, afgesloten en daarvoor kunnen nu geen formulieren meer 

geregulariseerd worden. 

 

Tandprothese 

Tenslotte is het zo dat voor bepaalde medische kosten zoals een bril, tandprothesen, 

logopedie, …, er bijzondere terugbetalingsvoorwaarden van toepassing zijn. 

 

Er wordt aanbevolen het informatiedocument medische bewijsstukken terug grondig door 

te nemen (zie hiervoor ook bijlage 1, punt 4). 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

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

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

andere gevallen werd er minder betoelaging aangevraagd dan er uitgegeven werd. 

Om dit in de toekomst te voorkomen raden we aan om regelmatig de maandstaten van de 

POD MI te vergelijken met de cijfers uit de boekhouding van het OCMW. 

 

Terugvorderingen worden niet als ontvangst doch als negatieve uitgave doorgegeven 

Wanneer het OCMW een terugvordering inboekt, wordt dit afgeboekt op een 

uitgavenrekening in plaats van geboekt op een opbrengstenrekening. Bijkomend wordt deze 

negatieve uitgave onmiddellijk doorgegeven aan de POD MI, ook als dit nog niet effectief 

ontvangen werd door het OCMW. Naar de POD MI worden deze terugvorderingen ook 

niet doorgegeven als een ontvangst, dus via een formulier F, maar door middel van een 

vermindering van de aangevraagde toelage, dus een regularisatie van formulier D1. 

Om de transparantie te verhogen adviseren we u om de ingestelde terugvorderingsrechten 

te verwerken via een opbrengstenrekening in uw boekhouding. Met betrekking tot het 

doorgeven aan de POD MI van de terugvorderingen, dient u enkel de effectief geïnde 

terugvorderingen door te geven en niet de ingestelde rechten. Deze effectief ontvangen 

bedragen dienen doorgegeven te worden via een formulier F op het moment van de 

ontvangst in de boekhouding. Wanneer er sprake is van een afbetalingsplan, kan er jaarlijks 

per dossier doorgegeven worden wat er voor een bepaald dossier is ontvangen. Het is te 

vermijden om met terugwerkende kracht het formulier D1 te gaan regulariseren. 

 

Betoelaging huisvestingskosten 

Het OCMW vraagt deze betoelaging voor alle personen die onder Wet 65 vallen aan via de 

Organieke Wet. De betoelaging van de huisvestingskosten voor personen met 

administratief statuut B dient nochtans via de huisvestingskosten in het formulier D1 van 

Wet 65 te worden aangevraagd. De personen met een ander statuut dan B dienen wel een 

installatiepremie via de Organieke Wet te krijgen. Het is aan te raden deze 

huisvestingskosten in de boekhouding ook bij de artikels voor financiële steun onder de 
Wet 65 te boeken voor de statuten B van Wet 65, en de installatiepremie betoelaagd via de 

Organieke Wet ook apart te boeken. Momenteel staan deze allemaal geboekt bij de artikels 

voor RMI. 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

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

Dit is te verklaren doordat het OCMW, net zoals bij Wet 02/04/65, wanneer het een 

terugvordering inboekt, deze afboekt op een uitgavenrekening in plaats van deze te boeken 
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op een opbrengstenrekening. Bijkomend wordt deze negatieve uitgave onmiddellijk 

doorgegeven aan de POD MI, ook als dit nog niet effectief ontvangen werd door het 

OCMW. Misschien kunnen ook vergissingen bij het aanvragen van de betoelaging een rol 
spelen. Het is in ieder geval aan te raden dit op te volgen via de maandstaten die de POD 

MI aan het OCMW toestuurt. 

 

Terugvorderingen worden niet als ontvangst doch als negatieve uitgave doorgegeven 

Wanneer het OCMW een terugvordering inboekt, wordt dit, net zoals het geval is bij Wet 

65, afgeboekt op een uitgavenrekening in plaats van geboekt op een opbrengstenrekening. 

Bijkomend wordt deze negatieve uitgave onmiddellijk doorgegeven aan de POD MI, ook als 

dit nog niet effectief ontvangen werd door het OCMW.  

Om de transparantie te verhogen adviseren we u om de ingestelde terugvorderingsrechten 

te verwerken via een opbrengstenrekening in uw boekhouding. Met betrekking tot het 

doorgeven aan de POD MI van de terugvorderingen, dient u enkel de effectief geïnde 

terugvorderingen door te geven en niet de ingestelde rechten. Deze effectief ontvangen 

bedragen dienen doorgegeven te worden via een formulier D op het moment van de 

ontvangst in de boekhouding. Wanneer er sprake is van een afbetalingsplan, dient er jaarlijks 

per dossier doorgegeven worden wat er voor een bepaald dossier is ontvangen.  

 

Terugvorderingen worden niet altijd doorgegeven aan de POD MI 

Er werden een paar keer grotere bedragen die in één keer via subrogatie werden ontvangen 

toch als opbrengst en ontvangst ingeboekt in de boekhouding, maar deze werden niet 

doorgegeven aan de POD MI. Dit heeft terugvorderingen tot gevolg. 

 

Installatiepremies en huisvestingskosten 

Er zijn drie soorten installatiepremies, gebonden aan verschillende voorwaarden vanwege 

drie verschillende wetgevingen. Wat betreft de betoelaging van installatiepremies kunnen 

we een onderscheid maken tussen de subsidies: 

- via RMI (Wet 26/05/2002): van toepassing op personen met recht op leefloon; 

- via de Organieke Wet: van toepassing op personen met een laag inkomen/uitkering, doch 

die geen recht hebben op leefloon + personen die recht hebben op steun via Wet 65 

maar niet het statuut B hebben; 

- via Wet 65 voor de huisvestingskosten: voor personen die recht hebben op steun via 
Wet 65 met statuut B. 

 

Soms werd de betoelaging van de installatiepremies van personen die onder de RMI-

wetgeving vallen toch via de Organieke wet aangevraagd. Er dient op gelet te worden in de 

toekomst de betoelaging van installatiepremies en huisvestingskosten volgens de juiste 

wetgeving aan te vragen. 

 

Momenteel staan eveneens alle soorten installatiepremies in de boekhouding geboekt onder 

het leefloonartikel van RMI, dus zowel degenen die betoelaagd werden via RMI als degenen 

betoelaagd via de Organieke Wet. Er werden geen huisvestingskosten via Wet 65 

aangevraagd in de gecontroleerde periode. Het is tevens aan te bevelen niet alle 

installatiepremies op hetzelfde artikel te boeken, maar voor iedere wetgeving een apart 

artikel te voorzien. 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

De inspectiedienst stelde vast dat de subsidies die het OCMW uitkeerde voor 

verwarmingstoelagen meestal overeenkomstig de wetgeving werden besteed.  
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Wij willen toch uw aandacht vragen voor de volgende punten: 

 
Aanvraagformulier met correcte plafondbedragen en correcte leveringsperiode 

Voor wat betreft de aanvraag werd vastgesteld dat soms gebruik werd gemaakt van het 

aanvraagformulier van 2012 voor de aanvragen van 2013 waardoor de vermelde bedragen 

‘bruto-inkomen + bedrag persoon ten laste’ niet waren aangepast aan de op ogenblik van 

toepassing zijnde wettelijk vastgestelde bedragen. 

Het is aangewezen steeds een document te gebruiken waarop de op dat ogenblik in voege 

zijnde bedragen correct worden vermeld om te vermijden dat eventueel een foutieve 

beslissing zou worden genomen op basis van onjuist vermelde gegevens.  

Ook naar betrokkene toe is dit verwarrend, gezien er werd vermeld "de brandstof werd 

geleverd tussen 1 januari en 31 december 2012" terwijl dit niet het geval was. 

 

Categorie van bij de aanvrager inwonende personen  

Het bewijs van categorie (RVV-statuut - laag inkomen - schuldbemiddeling) dient steeds 

geleverd te worden voor ieder meerderjarig lid van het huishouden. Het statuut/de 

inkomsten van de aanvrager én van de inwonende meerderjarige personen is van belang 

omdat dit bepaalt of er recht is op een premie of niet. Het volstaat dus niet enkel de 

categorie van de aanvrager te bepalen om te beslissen of er recht is op de premie, dit bewijs 

van categorie dient ook geleverd te worden voor ieder meerderjarig lid van het huishouden. 

 

Beslissing/kennisgeving: termijnen 

Over elke toekenning van een verwarmingstoelage moet een individuele beslissing genomen 

worden die aangetekend of tegen ontvangstbewijs moet worden ter kennis gegeven aan 

betrokkene. 

Elke beslissing moet genomen worden binnen de 30 dagen na de aanvraag, zowel voor een 

toekenning als voor een weigering, en moet binnen de 8 dagen betekend worden. 

 

Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve Ontplooiing 

De inspectiedienst stelde vast dat de subsidies die het OCMW uitkeerde in het kader van 

dit fonds niet altijd overeenkomstig de wetgeving werden besteed.  

 

Daarom willen wij uw aandacht vragen voor de volgende punten: 

 

Doelgroep 

De doelgroep zoals omschreven in het reglement is niet conform de wetgeving die stelt dat 

de doelgroep moet bestaan uit OCMW-cliënteel of dat er een individuele steunaanvraag en 

beslissing dient te zijn, indien een begunstigde voordien nog niet tot het OCMW-cliënteel 

behoorde. Personen met een verhoogde tegemoetkoming (OMNIO, WIGW, …), personen 

verblijvend in het LOI en personen die cliënt zijn van een erkende begeleidingsdienst 

behoren niet tot de doelgroep zoals omschreven in het Koninklijk Besluit. Dit had 

terugvorderingen tot gevolg. 
 

Deelnemerslijst 

Voor collectieve activiteiten dient deelnemerslijst bijgehouden te worden. 

 

Verdeelsleutel 

Bij gezamenlijke activiteiten dient er een verdeelsleutel te worden toegepast en kan enkel 

het aandeel van OCMW-cliënteel dat aan de activiteit deelneemt, bekostigd worden met dit 
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Fonds. Hiertoe dient er een verdeelsleutel bepaald te worden. 

Deze verdeelsleutel moet kunnen worden onderbouwd en de realiteitswaarde ervan 

aangetoond op vraag van de controlediensten van de POD Maatschappelijke Integratie.  
 

Betalingsbewijzen 

Verder wordt het aanbevolen betalingsbewijzen op te vragen bij de begunstigden in het 

geval het centrum de subsidie aan de begunstigde heeft overgemaakt en niet rechtstreeks 

aan de vereniging/school/enz., teneinde te kunnen verifiëren dat de subsidie voor het 

oorspronkelijke doel werd aangewend. Er dient hierbij ook een document (factuur, folder, 

uitnodiging, enz.) te worden gevoegd waaruit blijkt wat het betaalde bedrag precies 

vertegenwoordigt. 

 

Lijst van verdeelde tickets 

Bij de verdeling van filmtickets (of andere soortgelijke tickets) wordt het aanbevolen dat er 

een lijst van begunstigden wordt bijgehouden. 

 

Principebeslissing/reglement 

Deze beslissing zou ieder jaar dienen bijgewerkt en opnieuw bekrachtigd te worden door 

de Raad. 

 

Niet meer indienen in Uniek Verslag dan subsidie 

Het wordt aanbevolen in het Uniek Verslag een bedrag in te dienen dat gelijk is aan of 

lichtjes hoger dan het bedrag waarop het OCMW recht heeft. Het is immers zo dat bij 

inspectie een steekproef wordt gecontroleerd waarbij ieder dossier dat door de inspectie 

als niet aanvaardbaar voor het fonds wordt beschouwd, dient geweigerd te worden. Op het 

aparte artikelnummer in de boekhouding zouden ook best enkel de bedragen zoals 

doorgegeven in het Uniek Verslag als zijnde bekostigd door dit Fonds worden ingeboekt. 

Het Uniek Verslag zou dus dienen overeen te komen met het artikel in de boekhouding. 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

De dossiers ingediend voor het Sociale Fonds voor Gas en Elektriciteit werden niet altijd 

conform de wetgeving behandeld. Wel had uw OCMW recht op alle aangevraagde toelages 

voor de personeelskosten toegewezen aan dit Fonds.  

 

Wettelijke bepalingen omtrent de tussenkomst in onbetaalde facturen.  

Er zijn twee voorwaarden die vervuld moeten worden om toelagen voor een dossier in het 

kader van dit fonds te verkrijgen. De begunstigde moet enerzijds zich in een toestand van 

schuldenlast bevinden. Anderzijds is het zo dat om recht te kunnen hebben de begunstigde 

de gas- en elektriciteitsrekeningen niet meer kan betalen. De praktijk waarbij aan iedere 

begunstigde een extra gegeven wordt in de vorm van een forfaitaire energietoelage op laste 

van het gas- en elektriciteitsfonds wordt niet aanvaard.  

Tevens dient het OCMW te bewijzen dat rekeningen ten laste werden genomen. Dit hoeft 

niet een afrekeningsfactuur voor energie zijn die betrokkene niet kan betalen. Het kan ook 
een gewone maandelijkse energierekening zijn die betrokkene niet meer kan betalen. Een 

kopie van deze factuur moet in het dossier terug te vinden zijn.  

In de meerderheid van de gevallen stelt er zich geen probleem om aan beide voorwaarden 

te voldoen. Gas- en elektriciteitsrekeningen maken immers meestal deel uit van het 

algemene betalingsprobleem. Voor de gevallen waarbij er bijvoorbeeld een voorschotfactuur 

is die nog niet vervallen is, maar waarbij gezien zijn situatie van schuldoverlast vaststaat dat 

de hulpvrager deze niet meer kan betalen, kan een tussenkomst via het fonds worden 
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aanvaard. Zo wordt het opladen van een budgetmeter ook aanvaard binnen dit fonds. 

Al deze gevallen vergen een concrete beoordeling (sociaal verslag), maar in ieder geval dient 

er sprake te blijven van betalingsproblemen met gas- en elektriciteitsrekeningen. 
 

Maandelijkse forfaitaire steun of ten laste name van andere kosten: 

In dit kader kunnen forfaitaire tussenkomsten of het ten laste nemen van andere kosten 

zonder link met het fonds niet aanvaard worden. Er moet steeds een bewezen link zijn 

tussen de toegekende toelage en de bijdrage die deze steun geleverd heeft om ofwel de 

lopende rekeningen van gas-en/of elektriciteitsrekeningen tijdig te kunnen betalen ofwel een 

de betalingsachterstand te verminderen. 

 

Preventiemaatregelen 

Uw centrum heeft geen kosten aangevraagd in het kader van preventieve 

energiebesparende maatregelen. De opleidingskosten of de kosten in verband met 

informatiesessies bestemd voor de begunstigden, kunnen bijvoorbeeld worden ingevoerd op 

dit gedeelte van de toelage. Hetzelfde geldt voor de kosten in verband met de steun voor 

een betere isolatie van woningen, maar ook voor de aankoop van energiezuinige 

huishoudtoestellen of de installatie van budgetmeters, … Voor meer informatie omtrent 

preventieve maatregelen in het kader van het Gas- en Energiefonds verwijzen we u naar de 

omzendbrief van 13/04/2010. Hierin vindt u meer uitleg betreffende de taken van het 

OCMW in het kader van dit Fonds, evenals tal van voorbeelden van maatregelen die vallen 

onder het luik preventief sociaal energiebeleid. 

 

Niet meer indienen in Uniek Verslag dan subsidie 

Het is aan te bevelen maximum het bedrag van de subsidie aan te geven of dit tenminste 

niet te veel te overschrijden daar bij controle een steekproef van 10 dossiers (of minder als 

er minder aangegeven zijn) gecontroleerd wordt en er terugvordering plaatsvindt van die 

dossiers die niet in orde zijn, tot het maximale bedrag van de subsidie. 

 

Eenzelfde (en apart) artikel gebruiken voor dit Fonds 

De toelagen voor de onbetaalde rekeningen (artikel 6) worden op verschillende artikels 

geboekt: art. 648209 (bijdrage in de huur), art. 648201 (dienstverlening in natura), art. 

648140 (steun in speciën). We raden aan om in de toekomst de verrichtingen in verband 
met het energiefonds op een apart artikel te boeken. Dit verhoogt de transparantie en 

vergemakkelijkt de controle. Enkel het bedrag van dit apart artikel zou dan dienen 

aangegeven te worden in het Uniek Verslag. Het bedrag op dit artikel zou best niet hoger 

zijn dan de subsidie die het OCMW heeft ontvangen. Het is de bedoeling dat de steekproef 

voor de controle van de inspectie dan uit dit artikel gehaald wordt. Als u meer financiële 

steun toekent voor energie dan dat u subsidie ontvangt, mag u die gerust in de boekhouding 

bij de andere gewone financiële steun boeken zoals u nu al doet. Van zodra u het bedrag 

van de subsidie hebt bereikt op dit apart artikel, is het voldoende. 

 

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Debriefing 

Er vond een debriefing plaats in het bijzijn van de secretaris, de financieel beheerder, de 

boekhouder en het diensthoofd van de sociale dienst. De resultaten en aanbevelingen 

werden besproken. Tijdens de debriefing konden er ook bijkomende vragen gesteld worden. 
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Er werden aanbevelingen voor de toekomst gegeven. De debriefing had plaats in een 

constructieve sfeer. 

 

 

6. CONCLUSIE 
 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen 

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle Periode 
Terugvorderings-

procedure 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2010-2013 Zie bijlage 2 

 
 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug- 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, controle van de 

medische kosten 
2010-2012 € 4.126,58 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2010-2013 € 9.372,59 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

boekhoudkundige controle 

2010-2013 € 11.129,82 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 2013 € 210,00 
Door onze 

diensten 

Op de volgende 

subsidie die u 

wordt toegekend 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

2013 € 361,25 
Door onze dienst 

Budget 

Via een vordering 

tot terugbetaling 

die u zal 

ontvangen 

Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2013 € 3.432,55 
Door onze 

diensten 

Op de volgende 

subsidie die u 

wordt toegekend 
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Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de 

ontvangst van dit verslag te verzenden naar mi.inspect_office@mi-is.be 
 

Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een 

aanvaarding van de resultaten van de inspectie.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie: 

 

De directeur-generaal, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie VOETS 

 
  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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BIJLAGE 1: CONTROLE VAN DE MEDISCHE BEWIJSSTUKKEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 

APRIL 1965 EN VAN HET M.B. VAN 30 JANUARI 1995 VOOR DE PERIODE VAN 2010 T/M 

2012 
 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: 

 

 Een controle op de naleving van de wetgeving ter zake via een steekproef van de 
individuele dossiers 

 Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen 

 

1. Controle van de individuele dossiers 
 

Tijdens de controle werden 6 individuele dossiers nagekeken voor de volgende elementen: 

 

 De steunaanvraag (indien nodig geacht) 

 De borg (indien nodig geacht) 

 De verzekerbaarheid (indien nodig geacht) 

 De sociale verslagen.  
 

De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet op een correcte manier werden 

toegepast: 

 

 Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen  

 

De inspecteur stelde bij een aantal dossiers problemen vast. U vindt een gedetailleerde 

beschrijving per dossier in de controletabel 1A. 
 

2. Administratieve controle 
 

De controle had betrekking op de volgende elementen: 

 

 Administratieve juistheid van de aangiftes 

 Terbeschikkingstelling van de nodige facturen 

 Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen 

 Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 

02/04/1965 

 

De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet altijd op een correcte manier 

werden toegepast: 

 

 Administratieve juistheid van de aangiftes (onderscheid hospitalisatie en ambulante 
zorgen + ingediend in verkeerde periode) 

Ambulante ziekenhuiskosten worden vaak aangegeven als hospitalisatiekosten. Beide 

soorten kosten moeten aangegeven worden volgens een aparte rubriek op het 

formulier D2. Het onderscheid tussen beide soorten kosten betreft de overnachting. 

Indien er een overnachting is (zie verblijfskosten en verblijfsduur op de factuur), 

spreken we van een hospitalisatie. 
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 Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 

02/04/1965 (niet-vergoedbare medicijnen, tandprothesen en afleveringsmarges 

implantaten werden toch aangevraagd) 

 

De inspecteur stelde bij een aantal ingediende kosten fouten vast. U vindt een gedetailleerde 

beschrijving van de fouten per ingediende kost in de controletabel 1B. 

 

3. Financiële controle  
 

Extrapolatie van de financiële resultaten  
 

Voor deze controle werd een extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd. De 

extrapolatieregels vindt u terug in de controlehandleiding op onze website. Hieronder vindt 

u de belangrijkste elementen van deze regels: 

 

 De medische kosten worden onderverdeeld in vier categorieën; voor elke categorie 

kan er een extrapolatie worden uitgevoerd  

 Zodra er binnen één kostencategorie een derde fouten wordt vastgesteld in de 

steekproef met kleine facturen (formulieren buiten stratificatie), zal er een 

extrapolatie worden uitgevoerd voor deze categorie 

 Indien er minder dan een derde fouten wordt vastgesteld, zal er slechts een 

extrapolatie worden uitgevoerd indien er aan drie opeenvolgende voorwaarden 

voldaan is, namelijk: minimum aantal fouten in vergelijking met het aantal 

gecontroleerde formulieren + minimum terugvorderingsbedrag + minimum 
terugvorderingspercentage 

 

Extrapolatieformule: 

 

[Globaal bedrag gesubsidieerd door de POD voor een bepaald soort kosten – globaal bedrag 

van de zogenoemde “stratificatiefacturen” voor dezelfde kosten] / het globaal bedrag van de 

facturen die op een willekeurige manier gecontroleerd werden voor dit soort kosten = de 

extrapolatiefactor (max = 10). 

 

Beschrijving van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten  
 

Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het 

betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). Onder dit bedrag wordt een 

steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde 

“niet-stratificatieformulieren”).  

 
Legende van de soorten kosten: 

Med = medische kosten buiten zorginstelling 

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling 

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling 

Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling 

1 = steekproef 

2 = stratificatie 
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Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de 
steekproef van niet-stratificatieformulieren: 
 

Kosten-

type 

Subsidie-

totaal  

(in €) 

Totaal 

steekproef 

(in €) 

Extrapolatie-

factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

(in €) 

Terugvordering 

na extrapolatie 

(in €) 

Med1 24.086,43 2.869,61 8,39 NEE 20,13 20,13 

Far1 13.725,18 1.438,44 9,54 JA 373,70 3.565,10 

Amb1 16.268,10 1.925,39 8,45 NEE 6,19 6,19 

Hosp1 2.503,71 2.503,71 1,00 NEE -25,73 -25,73 

TOTAAL      € 3.565,69 

 
Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van 

de steekproef bedraagt € 3.565,69. 

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1B. 

 

Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie. 
 

Kostentype 
Totaal categorie 

(in €) 

Totaal van de 

terugvordering (in €)   

Med2 7.492,41 689,28 

Far2 Nvt nvt 

Amb2 3.328,58 0,00 

Hosp2 33.828,43 -128,39 

TOTAAL  € 560,89 

 

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op 

de stratificatie bedraagt € 560,89. 

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1B. 

 

4. Algemene informatie 
 

Op onze website www.mi-is.be kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische 

kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in 

het document genaamd “Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en 

van het M.B. van 30/01/1995”. 

 

Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV (www.riziv.be) die het 

mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te 

raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.  

 

5. Conclusies 
 

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor € 3.565,69 + € 

560,89 = € 4.126,58 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode. 

 

http://www.mi-is.be/
http://www.riziv.be/
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Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende 

maandelijkse kostenstaten. 
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BIJLAGE 2: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 

APRIL 1965 – PERIODE VAN 2010 T/M 2013 
 

Deze controle maakt een boekhoudkundige vergelijking van de uitgaven en terugvorderingen 

van de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt. 

 

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

opgespoord. 

 

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

Analyse van de uitgaven 
 

Bij de boekhoudkundige controle werd vastgesteld dat uw OCMW te veel toelagen heeft 
ontvangen voor € 9.372,59. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 

2A. 

 

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

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

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

Bij de boekhoudkundige controle kon geen vergelijking met de subsidiëring door de Staat 

gemaakt worden, gezien het OCMW de ontvangsten niet op een aparte opbrengsten-

rekening boekt, maar als negatieve uitgaven inboekt. 

 

2. Conclusies 
 

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

€ 9.372,59 (zie de controletabel 2A). 

 

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

toegekend.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

toelagen, kunt u contact opnemen met onze Front Office (vraag@mi-is.be of tel 
02/508.85.85) om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over de 

foutieve codes. Deze lijst zal via e-mail verstuurd worden. Ook kan onze Front Office u 

uitleggen welke procedures best gevolgd worden. 

 

mailto:vraag@mi-is.be
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BIJLAGE 4: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES DIE WORDEN TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET 

VAN 26/05/2002 MET BETREKKING TOT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE – 

PERIODE 2010 T/M 2013 
 

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

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

omtrent het leefloon betaald door het OCMW. 

 

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

A. Cijfers volgens de POD MI 

 

Uitgaven RMI 
(in EUR) 

Terugvorderingen RMI 
(in EUR) 

POD 
  Rechtzettingen in 2010 mbt 2005 349,71 

 Rechtzettingen in 2010 mbt 2006 -1.209,50 
 Rechtzettingen in 2010 mbt 2007 -2.435,49 
 Rechtzettingen in 2010 mbt 2009 -1.642,31 
 Rechtzettingen in 2011 mbt 2008 -102,96 
 Rechtzettingen in 2011 mbt 2009 -15.995,06 
 2010 

  Leefloon (50% - 65%) 126.122,28 
 Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 3.246,44 
 Soc.integratieproject student (60%-75%) 34.833,97 
 2011 

  Leefloon (50% - 65%) 179.983,78 
 Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 16.778,77 
 Toekenning bestaansminimum dakloze (100%) 2.053,82 
 Verhoogd bestaansminimum (100%) 1.026,91 
 Soc.integratieproject student (60%-75%) 19.316,46 
 Toelage onderhoudsgeld (100%) 

 
1.770,19 

2012 
  Leefloon (50% - 65%) 185.917,69 

 Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 39.978,57 
 Toekenning bestaansminimum dakloze (100%) 10.681,30 
 Verhoogd bestaansminimum (100%) 2.094,96 
 2013 

  Leefloon (50% - 65%) 205.424,81 454,09 

Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 52.438,24 
 Toekenning bestaansminimum dakloze (100%) 12.717,84 
 Verhoogd bestaansminimum (100%) 2.158,27 
    

Rechtzettingen in 2014 mbt 2011 11.553,69 
 Rechtzettingen in 2014 mbt 2012 603,55 
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Rechtzettingen in 2014 mbt 2013 4.007,42 
 Totaal POD 889.903,16 2.224,28 

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

gecontroleerde periode:  

889.903,16 – 2.224,28 = € 887.678,88 

 

B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

 

Uitgaven RMI 
(in EUR) 

Terugvorderingen RMI 
(in EUR) 

OCMW 
  2010 
  Leefloon (50% - 65%) 105.124,33  

 Project individuele integratie (70%) = GPMI 66.676,74  
 2011 

  Leefloon (50% - 65%) 137.834,22  22.259,64 

Project individuele integratie (70%) = GPMI 72.933,60  
 Verhoogd bestaansminimum (100%) * 1.006,78  
 2012 

  Leefloon (50% - 65%) 173.362,87  
 Project individuele integratie (70%) = GPMI 82.913,71  
 Verhoogd bestaansminimum (100%) * 3.121,87  
 2013 

  Leefloon (50% - 65%) 177.621,14  
 Project individuele integratie (70%) = GPMI 102.727,94  
 Verhoogd bestaansminimum (100%) * 2.158,27  
 Totaal OCMW 925.481,47 22.259,64 

 

* Enkel de uitgaven betoelaagd via RMI werden overgenomen uit artikel installatiepremie, niet de uitgaven die betoelaagd 

zijn via de Organieke Wet 
 
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  

925.481,47 – 22.259,64 = € 903.221,83. 

 

C. Vergelijking van de totalen 
 

Periode 2010-2013 Cijfers  

POD MI 

Cijfers  

OCMW 

Verschil  

in EUR 

Verschil 

in % 

Uitgaven 889.903,16 925.481,47 -35.578,31 -4,00 % 

Terugvorderingen 2.224,28 22.259,64 -20.035,36 900,76 % 

Netto-uitgaven 887.678,88 903.221,83 -15.542,95 -1,75 % 

 

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

we een tekort in de uitgaven in het nadeel van het OCMW van 4% en een verschil in de 

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

 



19 
 

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

analyseren. 

 

U kan de eventueel te weinig ontvangen toelagen nog navorderen. Hiervoor moet de 

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

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

 

2. Controle van de dossiers 
 

Analyse van de uitgaven 
 

De controle van uw stukken bracht een eventueel te weinig ontvangen toelage aan het licht. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht. Alle dossiers 

werden geanalyseerd. 

 

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

controletabel 4C. 

 

Een te veel ontvangen toelage van € 11.129,82 zal bijgevolg door onze diensten worden 

teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend. 

  

3. Conclusies  
 

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

 

Uit uw uitgaven kan worden afgeleid dat uw OCMW eventueel te weinig toelagen ontvangen 

heeft.  

 

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 Front Office 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.  

 

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van 

€ 11.129,82 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u 

een gedetailleerde beschrijving. 

 

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden. 
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BIJLAGE 5: CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2013 
 

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus: 

 

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

Stookoliefonds; 

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

een steekproef van dossiers.  

 

 

1. Boekhoudkundige controle 
 

Uitgaven OCMW Uitgaven POD MI Verschil 

€ 56.962,08 € 56.962,08 € 0,00 

 

Er werd geen enkel verschil vastgesteld. 

 

 

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

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

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

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

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

na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;  

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

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

 Betaling binnen de 15 dagen.  
 

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:  

 factuur of leveringsbon;  

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

 bestaansmiddelen van heel het huishouden; 

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

 gezinssamenstelling; 

 attest van behoeftigheid in geval van categorie 3. 

 

Uw centrum heeft 338 aanvragen verwerkt tijdens deze boekingsperiode voor de 

verwarmingstoelagen. Een steekproef van 20 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 de volgende punten niet werden nageleefd door uw OCMW: 
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 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. 
 

Er werd vastgesteld dat de volgende bewijsstukken soms ontbraken in de gecontroleerde 

dossiers: 

 bewijs categorie en/of inkomen 

 

 

3. Conclusies 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd een te veel ontvangen toelage van € 210,00 vastgesteld. 

Dit bedrag zal door onze administratie teruggevorderd worden op de volgende subsidie die 

u zal worden toegekend.   
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BIJLAGE 6: CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VOOR DE BEVORDERING 

VAN PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING VAN DE GEBRUIKERS VAN DE DIENSTVERLENING VAN 

DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK, EN OP DE SPECIFIEKE MAATREGEL VOOR 

KINDERARMOEDE – JAAR 2013 
 

De inspectie wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 

 Algemene analyse van het gebruik van het fonds 

 Boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in OCMW-boekhouding 
vergeleken worden met de subsidies toegekend door de POD MI  

 De controle van alle dossiers of van een steekproef op de bewijsstukken voor alle 

soorten activiteiten.  

 

 

1. Algemene analyse van het gebruik van het fonds 
 

 Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: € 4.627 (activiteiten) + € 
2.919 (kinderarmoede). Deze bedragen werden volledig gebruikt. 

 

 Algemene regels en praktijken terzake vastgesteld in uw ocmw: 

- er werden verdeelcriteria vastgelegd voor het fonds en voor de 

tegemoetkomingsplafonds en deze criteria werden goedgekeurd door de Raad 

voor Maatschappelijk Welzijn op 26/05/2011;  

- het OCMW vraagt een eigen deelname van de begunstigden van 20%; 

- de doelgroep die afgebakend werd door het OCMW is niet conform de 

bepalingen in het Koninklijk Besluit; 

- het OCMW gebruikt het Fonds om tegemoet te komen in heel gevarieerde 

activiteiten. 

 

 

2. Boekhoudkundige controle 
 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

JAREN 

EFFECTIEVE 

UITGAVEN 

OCMW 

EFFECTIEVE 

TERUGVORDERINGEN 

OCMW 

SUBSIDIES 

AANVAARD 

DOOR DE CEL 

DSO VAN DE 

POD MI 

SUBSIDIES 

AANVAARD NA 

INSPECTIE 

BOEKHOUDING 

2013 € 8.831,01 € 268,35 € 7.546,00 € 7.546,00 

 

 

3. Controle van de bewijsstukken 
 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

 

Een steekproef van 10 effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van 

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

6A. 

 

Motivering van de weigering van de activiteiten: geen weigeringen.  

 

 

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

 

Een steekproef van 5 effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van 

bewijsstukken). 

 

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

6B. 

 

Motivering van de weigering van de activiteiten: personen behoren niet tot de doelgroep 

zoals omschreven in artikel 1 van het Koninklijk Besluit. 

 

 

4. Conclusies 
 

Voor het gecontroleerde jaar heeft uw OCMW een te veel ontvangen toelage ontvangen 

van € 361,25.  

 

Voor dit bedrag zal u binnenkort een vordering tot terugbetaling ontvangen van onze dienst 

“Budget”.  
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BIJLAGE 7: CONTROLE VAN DE TOELAGES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 4 

SEPTEMBER 2002 BETREFFENDE HET SOCIAAL FONDS VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT – 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 € 46.125,22 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) 2,39 VTE ingevoerd. 

 

Er werden meer VTE ingevoerd in het uniek verslag dan het maximum voorzien door het 

KB. De personen met de hoogste personeelskosten werden aanvaard tot het aantal 

gesubsidieerde VTE werd bereikt. 

 

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 

 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 63.608,29 

 

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 € 6.494,11 om de 

aanzuiveringen van de onbetaalde facturen (of facturen met betalingsmoeilijkheden) en de 

preventieve energieacties te dekken.  
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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 60.852,74 7.101,97 

Terugvorderingen 41.946,66 0,00 

Netto (uitgaven-

terugvorderingen) 
18.906,08 7.101,97 

  

 
Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

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

tegemoetkomingsbedrag van € 18.906,08. 

 

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: maandelijkse steun en 

maandelijkse huurtoelagen kunnen niet bekostigd worden met dit Fonds. 

 

  

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 € 3.432,55 (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. 

 


