
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

21/12/2015 en 02/02/2016. 

 

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  

Lier 

Paradeplein 2 bus 2 

2500 Lier 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   4 

   

  LIER/W65M-RMID-SCP-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 
Jaar 2012 

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 
2013-2014 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
Geen controle 

uitgevoerd 
Bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

Jaar 2014 
Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds Jaar 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 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 benadrukt graag de goede voorbereiding betreffende de twee gecontroleerde 

fondsen en de medische kosten. 

Wel wordt er gevraagd geen rechtzettingen meer door te voeren betreffende de periode die 

gaat gecontroleerd worden eens de data vastgelegd werden voor inspectie. 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

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

gecontroleerde materie. 

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

 

De controle van de sociale dossiers medische kosten maakte duidelijk dat het OCMW de 

aanvragen meestal goed registreert, de borgstelling onderzoekt indien nodig en de 

tewerkstellingssituatie opvolgt. De gecontroleerde dossiers dringende medische hulp 

hadden sterke sociale verslagen, één dossier uitgezonderd. 

 

Betreffende de LOI-dossiers is de inhoud van de sociale verslagen vaak te weinig 
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verhelderend of te weinig concreet omtrent de behoeftigheid van betrokkene en zijn 

opgesteld in te algemene termen (worden er misschien taallessen gevolgd, 

inburgeringscursus, opleidingen, vrijwilligerswerk, ...).  De sociale situatie of 
levensomstandigheden met betrekking tot betrokkene komen niet voldoende uit de verf. Er 

is ook geen vermelding van een eventueel afgelegd huisbezoek (in tegenstelling tot dossiers 

dringende medische hulp). Het wordt aangeraden een aparte rubriek voor de huisbezoeken 

te voorzien.  

 

Administratief gezien moet er op gelet worden dat de medische kosten (buiten 

verpleeginstelling) systematisch aangegeven worden op de correcte maand. Het is de datum 

van verstrekking van de zorgen die bepaalt op welke maand de kosten via formulier D1 

moeten worden ingediend, niet bijvoorbeeld de datum van ontvangst van de factuur. 

 

Enkele uitbetalingen gebeurden via de kas van het OCMW. Het meegeven van cash geld 

(ook indien getekend voor ontvangst) moet zo veel mogelijk vermeden worden. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Het is positief vast te stellen dat het OCMW een begin heeft gemaakt met de juiste 

doorgave van gerealiseerde ontvangsten naar de POD toe. Een gedeelte van de ontvangsten 

werd op de correcte manier doorgegeven, al waren er in de gecontroleerde periode ook 

nog tal van “compensaties” (doorgeven van het netto resultaat tussen uitgaven en 

ontvangsten, wat niet transparant is). Bovendien is het positief dat het OCMW er steeds 

werk van blijft maken om achter besliste terugvorderingen achteraan te gaan. 

 

Bij de doorgave van de formulieren D (ontvangsten) moet er wel op gelet worden dat deze 

doorgegeven worden aan het juiste percentage (leefloon 50-55%, inschrijving 

vreemdelingenregister 100%, …).  

 

Ontvangsten van vorderingen die opgemaakt werden in de jaren van de NOB, maar die 

tijdens de jaren van de BBC ontvangen worden moeten óók doorgeven worden. Het wordt 

aanbevolen deze dossiers met hun ontvangsten extra-boekhoudkundig in bijvoorbeeld excel 

bij te houden (en bijvoorbeeld jaarlijks deze ontvangsten door te geven aan de POD via 

formulier D). Een andere mogelijkheid is te laten voorzien in een correcte conversie van 

NOB naar BBC van de openstaande vorderingen leefloon (en equivalent leefloon) op 31/12 

van het laatste jaar dat het OCMW werkte met de NOB.   

 

Er werd echter een redelijk groot verschil in uitgaven vastgesteld (mogelijk te weinig 

ontvangen door het OCMW). Mogelijke oorzaken van dit verschil kunnen zijn (dit is een 

niet-exhaustieve lijst): 

 Het OCMW heeft bepaalde toelagen niet aangevraagd 

 Het OCMW heeft voor bepaalde dossiers de verkeerde categorie leefloon  

aangevraagd  

 Het OCMW heeft niet of niet correct gereageerd op foutcodes 

 Bepaalde bedragen kunnen foutief geboekt zijn (bijvoorbeeld een dossiers equivalent 

leefloon staat geboekt op het leefloonartikel) 

 Bepaalde bedragen kunnen in een andere periode geboekt zijn in het OCMW en/of 
bepaalde bedragen kunnen in een andere periode verwerkt zijn bij de POD MI 
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Bij het naderbij bekijken van een aantal dossiers blijken er in een aantal dossiers verschillen 

op te zitten in uitgaven, deels te wijten aan compensaties voor ontvangsten (de vroeger 

werkwijze van het OCMW). De uitgaven werden niet afgepunt, maar er wordt geadviseerd 
aan het OCMW om zeker vanaf 2016 de oefening te doen van het afpunten van de dossiers 

bij ontvangst van de maandlijsten van de POD MI. Op die manier zullen de verschillen 

sneller zichtbaar worden en zal het verlies voor het OCMW geminimaliseerd worden. 

 

Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve Ontplooiing 

 

De toelagen voor het Fonds worden bijna volledig opgebruikt en dit voor het bestemde 

doelpubliek en aan een grote variëteit van activiteiten. Er vind echter tevens een 

terugvordering plaats wegens het ontbreken van betaalbewijs en het terugstorten van 

geschenkbonnen. 
 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

Het wordt geadviseerd om vanaf 1/1/2016 (of anders 01/01/2017) een apart artikel te 

gebruiken in de boekhouding om de uitgaven en eventuele ontvangsten in het kader van dit 

fonds te boeken. Dit was reeds een aanbeveling bij de vorige controle. Momenteel staan alle 

betalingen verspreid over diverse artikels. 

 

De gecontroleerde dossiers waren niet uniform opgebouwd. Het is aan te bevelen het 

ontvangstbewijs, de kennisgeving van de beslissing en de bewijsstukken samen in de dossiers 
onder te brengen. Deze kennisgeving ontbrak bij een aantal dossiers. 

 

Het is tenslotte positief dat het OCMW er aandacht aan besteed een deel van het budget 

aan te wenden voor preventieve maatregelen. 

 
5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

Wat betreft de boekhoudkundige controle van het leefloon kon er vastgesteld worden dat 

het financieel resultaat wat betreft niet doorgegeven terugvorderingen in de lijn ligt van de 

vorige controle. Er werd ook vastgesteld dat het verschil in uitgaven (mogelijk te weinig 

ontvangen door het OCMW) gegroeid is.  

De controle van de sociale dossiers bij de medische kosten maakte duidelijk dat het OCMW 

een stap voorwaarts heeft gezet, met name betreffende vooral de dossiers dringende 

medische hulp. 

De gemaakte aanbevelingen van de vorige controle betreffende het Fonds voor 

Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve Ontplooiing werden opgevolgd. 

 

Debriefing 

 

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van de leidinggevenden 

van de sociale dienst en een lid van de administratie sociale dienst. Dit gebeurde, net zoals in 

het verleden, in een constructieve sfeer. De aanzienlijke stijging van het aantal dossiers (in 

diverse materies) zet de sociale dienst en de maatschappelijk werkers onder een grote 
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werkdruk, waarbij de zorg werd uitgedrukt dezelfde kwaliteit van dienstverlening en 

administratieve opvolging vol te houden.  

Er werd informatie gevraagd in verband met het opstarten van een elektronisch register. Er 

werd naar een OCMW van vergelijkbare grootte doorverwezen die hiermee al lange tijd 

werkt zodat OCMW Lier hiermee contact kan opnemen.  

 

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 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige 

controle 
2013-2014 Zie bijlage 4 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings

-periode 

Wet van 02/04/1965, controle 

van de medische kosten 
2012 €1.752,53 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2013-2014 € 21.598,43 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en 

Sportieve Ontplooiing 

2014 €713,00 
Door onze 

dienst Budget 

Via een 

vordering tot 

terugbetaling 

die u zal 

ontvangen 

 
 

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 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 12 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 gecontroleerde elementen op een correcte manier werden 

toegepast. 

 

De inspecteur had bij een aantal dossiers enkele opmerkingen. 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 steeds op een correcte manier 

werden toegepast: 

 administratieve juistheid van de aangiftes (kosten soms op verkeerde maand bij de 

medische kosten buiten verplegingsinstelling);  

 terbeschikkingstelling van de gevraagde facturen/betaalbewijzen (enkele kleinere 

betalingen en (detail)facturen ontbraken). 

 

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. FINANCIELE CONTROLE  
 

Extrapolatie van de financiële resultaten  
 

Dankzij het goede werk van uw centrum werd er voor deze controle geen extrapolatie van 

de financiële resultaten uitgevoerd.  
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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”).  

 

Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de 
steekproef. 
 

Kosten-

type 

Subsidie-

totaal  

(in €) 

Totaal 

steekproef 

(in €) 

Extrapolatie-

factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

(in €) 

med1 4.905,41 34.285,42 6,99 NEE 413,40 

far1 2.805,50 16.761,60 5,97 NEE 24,38 

amb1 6.630,20 33.509,01 5,05 NEE 47,48 

hosp1 16.824,13 16.824,13 1,00 NEE 0 

TOTAAL     € 485,26 

 
Legende: 

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. 

 

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

de steekproef bedraagt € 485,26.  

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 5.388,28 74,04 

Far2 4.418,13 0 

Amb2 102.471,74 1.193,23 

Hosp2 372.088,90 0 

TOTAAL  €1.267,27 

 

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

de stratificatie bedraagt € 1.267,27.  

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 

http://www.mi-is.be/
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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  

€485,26 + € 1.267,27 = € 1.752,53 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde 

periode. 

Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende 

maandelijkse kostenstaten. 

http://www.riziv.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 2013-2014 
 

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 rekeningen van de POD 
 

2013 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 932.933,61 

 Soc.integratieproject student(60%-75%) € 105.345,61 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 288.046,64 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 122.902,72 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 21.475,85 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 1.804,19 

 Regularisaties mbt voorgaande jaren* -€ 4.548,90 

 
2014 

  Leefloon (50%) € 525.294,48 € 47.543,76 

Leefloon (55%) € 735.595,95 

 Soc.integratieproject student(60%) € 58.033,07 € 599,85 

Soc.integratieproject student(65%) € 77.418,02 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 432.455,77 € 554,87 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 99.727,87 € 228,84 

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 18.526,94 € 489,24 

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 1.575,01 € 1.608,48 

Regularisaties mbt voorgaande jaren* -€ 200,43 

 Dubbel uitbetaling september 2014 -€ 246.126,75 

 

   Regularisaties 2015 mbt controleperiode € 8.230,35 € 28.166,66 

   TOTAAL € 3.178.490,00 € 79.191,70 

 

* Regularisaties met betrekking tot 2012 of vroeger maar die in 2013-2014 in 

rekening worden gebracht    

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

€ 3.178.490,00 - € 79.191,70 = € 3.099.298,30 
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B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

2013 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 940.459,93 € 65.222,18 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 110.381,59 € 10.640,96 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 313.627,22 € 587,12 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 118.939,36 € 1.263,13 

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 23.349,61 

 Aanvullend leefloon/onderhoudsbijdrage kinderen € 1.804,19 

 
2014 

  Leefloon (50% - 65%) € 1.178.808,41 € 28.907,28 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 131.030,48 € 16.116,21 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 399.284,44 € 5.023,01 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 109.742,12 € 2.056,39 

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 23.978,79 

 Aanvullend leefloon/onderhoudsbijdrage kinderen € 1.475,01 

  

Ontvangsten uit vorderingen NOB 

 

€ 18.051,30 

TOTAAL € 3.352.881,15 € 147.867,58 

 

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

€ 3.352.881,15 - € 147.867,58 = € 3.205.013,57. 

 

C. Vergelijking van de totalen 
  

2013-2014 Cijfers  

POD MI 

Cijfers  

OCMW 

Verschil  

in EUR 

Verschil 

in % 

Uitgaven  € 3.178.490,00 € 3.352.881,15 € 174.391,15 5,49 

Terugvorderingen  € 79.191,70 € 147.867,58 € 68.675,88 86,72 

Netto-uitgaven  € 3.099.298,30 € 3.205.013,57 € 105.715,27 3,41 

 

Analyse van de uitgaven 
 

De controle van uw rekeningen bracht een verschil van 5,49% aan het licht, te weinig 

ontvangen door het OCMW. De uitgaven werden niet afgepunt.  

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

De controle van uw rekeningen bracht een verschil van 86,72% aan het licht, te weinig 

ontvangen door de POD. 

Er wordt € 21.598,43 teruggevorderd. 

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

controletabel 4C. 
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3. Conclusies  
 

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen voor maximaal €52.857,64  (€ 

105.715, 27 aan 50%). Dit is slechts een richtbedrag, daar ook het leefloonpercentage vanaf 

7/2014 verhoogd is naar 55%. 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.  

 

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

€ 21.598,43 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 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 2014 
 

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: € 15.411 (activiteiten) +   
€ 9.724 (kinderarmoede). Deze bedragen werden bijna volledig gebruikt. 

 er werden verdeelcriteria vastgelegd voor het fonds en voor de 

tegemoetkomingsplafonds en deze criteria werden goedgekeurd door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn;  

 het OCMW vraagt een deelname van de begunstigden en neemt meestal zelf 80% ten 

laste; 

 het fonds wordt gebruikt voor een uitgebreid aantal activiteiten en begunstigden; 

 het reglement voorziet in terugbetaling cursussen Nederlands voor anderstaligen. 

Het is zo dat een taalcursus die geldt als een opleiding voor beroepsdoeleinden niet 

binnen het toepassingsgebied van dit Fonds valt. Als het OCMW taalopleidingskosten 

ten laste neemt en deze (gedeeltelijk) terugvordert via dit Fonds dient het sociaal 

verslag te verduidelijken dat deze kosten wel degelijk binnen het toepassingsgebied 

van dit Fonds vallen en niet rechtstreeks voor beroepsdoeleinden dienen. 
 

2. Boekhoudkundige controle 
 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

Jaar 

Effectieve 

uitgaven 

OCMW 

Effectieve 

terugvorderingen 

OCMW 

Subsidies aanvaard 

door de cel DSO van 

de POD MI 

Subsidies aanvaard 

na inspectie 

boekhouding 

2014 

€ 17.096,48 

+ € 10.053,85 

= € 27.150,33 

€ 0 
€14.985,98 + € 

9.596,06 = € 24.582,04 
€ 24.582,04 

 

3. Controle van de bewijsstukken 
 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

10 effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken).  

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

6A. 

€ 713 werd niet aanvaard wegens enerzijds ontbrekend betaalbewijs en anderzijds retour 

geschenkbonnen. 
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Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

5 effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken).  

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

6B. 

 

4. Conclusies 
 

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

van € 713.  

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 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 € 142.656,27  om 

de personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 3 

voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 3,8 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: € 142.656,27   

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: €162.693,79 

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 €30.027,59 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 
€24.105,17 + €5.922,42 = 

€30.027,59 
€30.027,59 

Terugvorderingen 0 0 

Netto (uitgaven-
terugvorderingen) 

€30.027,59 €30.027,59 

  
Art 6, uitgekeerd bedrag: €30.027,59 

Netto-uitgaven aangegeven in het Uniek Verslag: €30.027,59 

Netto-uitgaven goedgekeurd na de controle: €30.027,59 

Saldo dat reeds gezuiverd werd via het uniek verslag: €0 
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Terug te vorderen saldo: €0 

 

Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

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

tegemoetkomingsbedrag van € 24.105,17.  

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 

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  
 

Het OCMW heeft 31 acties aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van € 5.922,42.  

5 van deze 31 acties werden gecontroleerd. 

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

 

3. Conclusies 
 

Dankzij de controle kon er worden vastgesteld dat de uitgaven die door het OCMW 

werden voorgesteld voor het gecontroleerde jaar inderdaad in aanmerking kwamen – de 

toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.  

  
 


