
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

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

19/12/2014 en 10/02/2015. 

 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  

Lier 

Paradeplein 2 bus 2 

2500 Lier 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   4 
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1. INLEIDING 

De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie 

en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders 

sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. 

De controles die door de inspectiedienst in de OCMW’s worden uitgevoerd, passen in deze 

missie en gaan uit van de volgende visie ; 

 Controle op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke 

integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties 

 Advies aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de 
regelgeving 

 Kennis: door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het 

terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid 

inzake maatschappelijke integratie. 

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende 

doelstellingen;  

 Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering 
aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW’s.  

 Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW’s op 

boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de 

gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten. 

 Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en 
armoedebestrijding te optimaliseren.  

 Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW’s (belangrijkste 

partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en 

een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

 Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI.  

 Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 

door de Regering werd besloten.  

Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen; 

 Respect 

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid  

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Diversiteit  

 Openstaan voor verandering  

De procedure voor de controles wordt toegelicht op de website van de POD MI 

(http://www.mi-is.be/be-nl/OCMW/OCMWs). 

  

http://www.mi-is.be/be-nl/OCMW/OCMWs
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2. CONTROLES 

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

1 
Wet van 02/04/1965: controle van de 

medische kosten 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2012-2013 

Bijlage 2: Controle op de 
wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
2013-2014 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2011-2012 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
2012 

Bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
Geen controle 

uitgevoerd 

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. 
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4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 

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

gecontroleerde materie: 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

Het is aan te bevelen dat er bij de omschrijving van de ontvangsten dadelijk genoteerd 

wordt over welke periode de ontvangst betrekking heeft (bvb equivalent leefloon maart 

2012). 

 

Het is verplicht geboekte ontvangsten via formulier F over te maken aan de POD MI. Het 

OCMW geeft sommige ontvangsten door, anderen niet. Gelden die binnenkomen via 

afbetalingsplannen komen systematisch niet door. Bovendien worden er door het OCMW 

vaak verkeerde data gebruikt als er ontvangsten worden doorgegeven. De datum invoege 

van het formulier F is de datum van de maand waarin 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. 

Voorbeeld: op 22/01/2015 ontvangt het OCMW  € 1.000  voor een uitgekeerd equivalent 

leefloon van maart en april 2014. Het OCMW moet dan een formulier F opmaken met als 

datum invoege 1/01/2015 en referteperiode 1/3/2014-30/04/2014. Wat het OCMW in de 

gecontroleerde periode deed was 1/03/2014 als datum invoege gebruiken, waardoor het lijkt 

dat het om een ontvangst gaat geboekt door het OCMW in maart 2014, terwijl het om een 

ontvangst gaat geboekt in januari 2015. 

 

Er werd tevens vastgesteld dat als er een tegenboeking van een uitgave plaatsvindt het 

OCMW soms formulieren F overmaakt, in plaats van het formulier D1 (kostenstaat) te 

regulariseren . 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

Uit de dossiers blijkt een zeer goede opvolging. De sociale verslagen zijn uitgebreid en 

concreet. De nodige bewijsstukken zijn aanwezig en de resultaten van de huisbezoeken zijn 

meestal terug te vinden in de sociale verslagen. 

 

Betreffende de volgende punten is er marge voor verbetering: 

- bij een lopend dossier moeten er geen ontvangstbewijzen worden voorzien voor 

herzieningen van leefloon ; 

- de kennisgeving van de beslissingen worden beperkt in de tijd: “deze beslissing heeft 

uitwerking vanaf dd/mm/yyyy tot en met dd/mm/yyyy." Het is beter dit als volgt te 

formuleren: “deze beslissing heeft uitwerking vanaf dd/mm/yyyy en wordt ten laatste herzien 

op dd/mm/yyyy.” 

- verhoogde toelage ex-daklozen: Een verhoogde staatstoelage aan 100 % wordt toegekend 

en dit voor een duur van 2 jaar (omzendbrief van 30/03/07) voor een persoon die zijn 

hoedanigheid als dakloze heeft verloren door een persoonlijke woning te bezetten op het 
grondgebied van de gemeente (omzendbrief van 07/05/07). 

In de praktijk: wordt beschouwd als een dakloze, elke persoon die: 

-op straat leeft 

-een onbewoonbare huisvesting bezet 

-opgevangen wordt in een opvangtehuis of een andere instelling 

-voorlopig onderdak krijgt bij vrienden, kennissen en zelfs familie 

-op een camping leeft (niet residentieel) 
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De bewijsstukken die gevraagd worden zijn de volgende: 

-sociaal onderzoek en eventueel bewijsstukken die aantonen dat de persoon dakloos 

geweest is 

-bewijzen van bezetting van een persoonlijke woning (huurcontract, huurkwijtingen, 

adreswijziging, vaststelling door bezoek aan huis van de maatschappelijk werker, …) 

 

Het verblijf in een crisiswoning van een OCMW of in het studiosysteem van vzw De 

Stappaert (begeleidingskosten betaald door OCMW) worden niet aanzien als een 

persoonlijke bezetting van een woning/eigen woongelegenheid. Het gaat hier om tijdelijke 

(crisis-)opvang in een woning/studio/instelling waarvoor betrokkenen bovendien geen 

huurcontract tekenden. Uit de Omzendbrief van 7/05/2007: 

“In dit verband herinner ik er u aan dat onder “dakloze” wordt verstaan de persoon die niet 

over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen 

krachten voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft of die tijdelijk in een tehuis 

verblijft in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld. 

Zijn hier ook inbegrepen, de personen die voorlopig opgevangen worden door particulieren 
om hen tijdelijk en kortstondig uit de nood te helpen, in afwachting dat betrokkenen een 

eigen woongelegenheid ter beschikking hebben.” 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Een aantal opmerkingen gegeven in het verleden zijn nog steeds van toepassing op de 

gecontroleerde periode, wat logisch is gezien de overlappende periode: 

- omschrijving vorderingen: bij deze omschrijving zou steeds de periode moeten vermeld 

worden over dewelke leefloon wordt teruggevorderd. Nu moet het OCMW als 

voorbereiding op de controle steeds al deze periodes gaan opzoeken; 

- transparantie/geïnde ontvangsten: als de aangemaakte vorderingen leefloon met betrekking 

tot wat de begunstigden moeten terugbetalen aan het OCMW leiden tot effectieve 
terugbetalingen aan het OCMW door betrokkene/instellingen (werkloosheid, gehandicapten, 

…), dan moeten deze bedragen systematisch doorgegeven worden aan de POD (afbetalingen 

door begunstigde bvb één keer per jaar, ontvangsten van werkloosheidskassen, uitkeringen 

gehandicapten, ziekenfondsen zo snel mogelijk na ontvangst om “knipperlichten” te 

vermijden in het kader van de strijd tegen de sociale fraude). Compensaties moeten 

vermeden worden. Voorbeeld: 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 maand terugvordering op 

het formulier D is de maand waarin het bedrag ontvangen werd.  

 

Er werd vastgesteld dat er betalingen betreffende een voorgaand jaar geboekt werden in het 

daaropvolgende jaar. Zo werden er in 2011 bijvoorbeeld voor € 14.412,76 aan leefloon voor 

2010 uitbetaald. Dit zijn betalingen die gebeurden nadat de rekening voor 2010 werd 

afgesloten. Het verdient aandacht na te gaan hoe het komt dat er zo laat nog 

betalingen/boekingen gebeurden voor het voorafgaand jaar. 

 

Iets minder dan de helft van de effectief ontvangen bedragen (€35.000 van €80.000) werd 

doorgegeven aan de POD MI betreffende de gecontroleerde periode. Er werd geen reden 

gevonden waarom sommige dossiers wél rechtgezet werden, en andere dossiers niet. Er 

werd wel vastgesteld dat in 2013 er formulieren D werden overgemaakt, conform de 

afspraak gemaakt in 2012. 
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Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

De gecontroleerde dossiers waren allen uniform en volledig samengesteld, een zeer 

positieve evolutie.  

 

Enkel betreffende de kennisgeving wordt het volgende aanbevolen. 

De kennisgeving bevat bij de aanvang volgende zinnen: 

“Betreft: toekenning stookolietoelage 

Een stookolietoelage wordt u toegekend van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. Er zal 

u éénmalig … euro worden uitbetaald op rekening …”  

 

Het is aan te bevelen dit te herformuleren op bijvoorbeeld volgende wijze:  

 

“Betreft: toekenning stookolietoelage YYYY (vermeldt het jaar) 

Er wordt u een stookolietoelage toegekend van € … op rekening …” 

 

De overige toelichtingen in de kennisgevingsbrieven zijn uitstekend. 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

De opmerkingen en resultaten van de boekhoudkundige controle RMI zijn gelijklopend met 

voorgaande controles. Er werd wel al gezien dat in 2014 een aanvang werd genomen met een 

grotendeels correcte doorgave van de ontvangsten, geboekt in 2013.  

Bij de boekhoudkundige controle wet 65 is het positief vast te stellen dat de medische kosten 

enerzijds en equivalent leefloon/kinderbijslag anderzijds in het kader van wet 65 op 

verschillende artikels geboekt worden. Het resultaat van de controle is daarentegen niet 

verschillend van vorige controles: het bedrag dat teruggevorderd wordt is groot, vooral te 

wijten aan het niet zorgvuldig genoeg doorgeven van de geïnde ontvangsten. Hierbij moet wel 

verduidelijkt worden dat dit op zich geen financieel verlies betekent voor het OCMW. Het 

gaat immers om gelden die het OCMW eerder ontving en gezien het om betoelaagde dossiers 

gaat moet terugbetalen aan de POD MI. 

De dossiercontrole van het RMI maakte duidelijk dat er, zoals bij vorige controle, een goede 

dossieropvolging is. Daar waar er in het verleden echter geen problemen waren met de 

kennisgevingsbrieven en de dossiers verhoogde toelage ex-daklozen, zijn er nu wel 

belangrijke opmerkingen (zie punt 4). 

Ten opzichte van de vorige controle van het Stookoliefonds werd er een grote vooruitgang 

vastgesteld. Bij de vorige controle waren er nog op verschillende punten (vooral betreffende 

bewijsstukken) opmerkingen. Al deze punten waren bij deze controle in orde. 

Debriefing 

De resultaten van de boekhoudkundige controles werden overlopen met de financieel 

beheerder. De resultaten van de dossiercontrole RMI en het stookoliefonds werden 

overlopen met een aantal leden van de sociale dienst en administratie. 
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Dit gebeurde in een constructieve sfeer.  

Het OCMW legde een lijst voor met knipperlichten met de vraag of ze hiermee goed 

omgaan. Het is positief vast te stellen dat het OCMW hier alle aandacht aan wil besteden. 

De nodige toelichting werd door de inspecteur gegeven hoe er met de knipperlichten moet 

omgegaan worden.  

Er was ook een vraag over de kwaliteitsrapporten A036 en wat te doen met het leefloon in 

geval van co-ouderschap. De nodige uitleg werd gegeven. Verder werd er nog een antwoord 

van de Frontoffice op een mail van het OCMW besproken aangaande de berekening van het 

leefloon in het kader van de verkoop van een woning. Het OCMW meldde ook 

tegenstrijdige boodschappen van de Frontoffice betreffende vragen over co-ouderschap. 

Het OCMW vindt ook de nieuwe regeling betreffende het SPI omslachtig en zou er zich 
meer in kunnen vinden dat de SPI-vrijstelling in het geval van interimarbeid op maandbasis 

wordt bekeken. Momenteel doen er zich praktische problemen voor met het toepassen van 

de SPI in het geval van interimarbeid. Voorlopig is er nog geen pasklare oplossing, maar er 

werd afgesproken dat het OCMW gecontacteerd zal worden als er een definitieve oplossing 

gevonden is.  

6. CONCLUSIE 

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

veel ontvangen subsidies. 

Te weinig ontvangen toelagen 

Controle Periode 
Terugvorderings-

procedure 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2012-2013 
Zie bijlage 2 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de 

sociale dossiers 
2013-2014 

Zie bijlage 3 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige 

controle 
2011-2012 

Zie bijlage 4 

 

Te veel ontvangen toelagen 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings

-periode 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2012-2013 € 42.335,66 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de sociale 

dossiers 

2013-2014 
Cf. bijlage 

nr. 3 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 
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Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2011-2012 € 23.641,04 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

 
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 2: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 

APRIL 1965 – PERIODE 2012-2013 

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 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 € 16.397,28. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in 

controletabel 2A. 

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

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

Analyse van de terugvorderingen 

De controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken heeft een te 

veel ontvangen toelage aan het licht gebracht van € 25.938,38.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de niet verwerkte terugvorderingen per 

begunstigde in controletabel 2C. 

2. Conclusies 

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

€ 16.397,28 + € 25.938,38 = € 42.335,66 (zie de controletabellen 2A & 2C). 

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 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.  

 

mailto:vraag@mi-is.be
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BIJLAGE 3: CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET BETREKKING TOT DE WET VAN 26/05/2002 

INZAKE HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB 

VAN 11/07/2002 – JAAR 2014 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

 de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet 

van 26/05/2002; 

 en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van 
individuele dossiers. 

1. Algemene analyse van de procedure  

Dit is de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet: 

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

 Afleveren van een ontvangstbewijs;  

 Opstellen van een aanvraagformulier;  

 Aanwezigheid van bewijsstukken;  

 Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van 
de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;  

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op 

de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen. 

De inspecteur stelt vast dat deze procedure werd toegepast voor de gecontroleerde 

dossiers. 

2. Controle van de individuele dossiers op basis van een steekproef  

18 individuele dossiers werden gecontroleerd.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3. 

 

3. Conclusies 

Uw centrum heeft de procedure met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie 

nageleefd en heeft de wetgeving voor de gecontroleerde sociale dossiers op een correcte 

manier toegepast. 

In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de wetgeving 

niet op een correcte manier nageleefd (vooral met betrekking tot dossiers verhoogde 

toelagen). De aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel 1 van dit verslag. 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3.  
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BIJLAGE 4: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES DIE WORDEN TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET 

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

PERIODE 2011-2012 

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

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

omtrent het leefloon en de tewerkstellingen betaald door het OCMW. 

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

Volgens de POD MI 

2011 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 807.144,02 0 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 105.132,29 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 213.032,73 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 85.826,70 

 Tewerkstelling artikel 61 (100%) : € 2.527,68 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 15.064,51 

 Doorstromingsprogramma (100%) € 1.250,00 

 Sociaal inschakelingsinitiatief (100%) € 9.500,00 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 941,68 

 Regularisaties mbt voorgaande jaren*  € 8.088,20 

 2012 

  
Leefloon (50% - 65%) € 811.733,48 0 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 91.373,98 

 Project individuele integratie (70%) € 1.108,88 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 282.236,56 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 103.671,16 

 Tewerkstelling artikel 61 (100%) : € 1.500,00 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 14.582,44 

 Activering bestaansminimum (100%) € 5.000,00 

 Sociaal inschakelingsinitiatief (100%) € 18.875,00 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 450,00 

 Regularisaties mbt voorgaande jaren* € 0,00 

 

   Regularisaties 2013 mbt controleperiode € 2.606,21 

 Regularisaties 2014 mbt controleperiode € 200,43 

 
Niet doorgegeven ontvangsten 2011&2012 

 

€ 45.144,43 

   TOTAAL € 2.581.845,95 € 45.144,43 

* Regularisaties met betrekking tot 2010 en eventueel voorgaande jaren maar die in 2011-12 in rekening 

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

gecontroleerde periode:  

€ 2.581.845?95 – € 45.144,43 = € 2.536.701,52 

Volgens de rekeningen van het OCMW  

2011 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 826.425,07 € 51.162,27 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 105.587,63 

 
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 229.604,04 € 4.178,04 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 91.989,69 € 10,75 

Tewerkstelling artikel 61 (100%) : € 2.750,00 

 
Verhoogd bestaansminimum (100%) € 16.176,12 

 
Doorstromingsprogramma (100%) € 1.209,58 

 
Sociaal inschakelingsinitiatief (100%) € 9.266,80 

 
Activaplan (100%) € 1.000,00 

 
Oninvorderbaar/code19 

 

-€ 9.922,11 

Onderhoudsplicht 

 

-€ 658,37 

Uitbetalingen leefloon voor 2010 -€ 14.412,76 

 
Verkeerd geboekt (wet65) -€ 1.000,00 

 
2012 

  
Leefloon (50% - 65%) € 849.391,77 € 39.790,54 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 95.405,22 € 2.613,81 

Project individuele integratie (70%) € 1.108,88 

 
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 263.435,95 € 1.334,49 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 119.844,05 € 410,21 

Tewerkstelling artikel 61 (100%) : € 2.750,00 

 
Verhoogd bestaansminimum (100%) € 12.890,53 

 
Sociaal inschakelingsinitiatief (100%) € 15.587,16 

 
Activaplan (100%) € 8.500,00 

 
Oninvorderbaar/code19 

 

-€ 8.719,23 

Uitbetalingen leefloon voor 2010 -€ 170,29 

 
Uitbetalingen leefloon voor 2012 in 2013 € 3.540,40 

 
Verkeerd geboekt (wet65) -€ 8.500,00 

 

   
TOTAAL € 2.632.379,84 € 80.200,40 

 

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

€ 2.632.379,84 - € 80.200,40 = € 2.552.179,44. 
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Vergelijking van de totalen 

Periode 2011-2012 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI: € 2.536.701,5 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW: € 2.552.179,44 

Verschil: € 15.477,92 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 0,61% 

Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 50%: € 7.738,96 

 
Dit verschil geeft echter een vertekend beeld daar dit verschil werd bekomen door het 

geheel van niet door het OCMW doorgegeven ontvangsten in de cijfers in te brengen als 
zijnde ontvangen door de POD. Het OCMW gaf € 45.144,43 (bedrag aan 100%) aan effectief 

van de begunstigden ontvangen bedragen niet door aan de POD. Verrekend met de juiste 

percentages heeft dit een terugvordering van € 23.641,04 tot gevolg. U vindt een overzicht 

van de dossiers hoe aan dit bedrag gekomen wordt terug in controletabel 4C. 

 

Tegelijk werd er € 15.477,92 te weinig ontvangen (aan 100%). 

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, maar op 

voorwaarde dat de termijn van 45 dagen wordt nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan 

mijn diensten bezorgt (artikel 21§6 van de wet van 26/05/2002). 

 

2. Conclusies  

Enerzijds heeft het OCMW € 23.641,04 (bedrag aan het exacte percentage gerekend, zie 

controletabel 4C) te veel ontvangen, te wijten aan niet doorgestuurde effectief ontvangen 

bedragen. Dit bedrag zal teruggevorderd worden via een volgende maandstaat. 

Anderzijds heeft het OCMW voor een bedrag van € 7.738,96 (aan 50%) te weinig aan 

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.  

 

mailto:vraag@mi-is.be
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BIJLAGE 5: CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2012 

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 

€20.695,70 €20.389,80 €305,90 

Er werd een eventueel subsidietekort 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 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 7 dagen;  

 Betaling binnen de 15 dagen.  

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:  

 factuur of leveringsbon;  

 statuut van de aanvrager;  

 zijn bestaansmiddelen; 

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

 gezinssamenstelling. 

Uw centrum heeft 115 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef 

van 11 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 alle punten nageleefd werden door uw OCMW.  

Er werd tevens vastgesteld dat de bewijsstukken aanwezig waren in de gecontroleerde 

dossiers.  
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3. Conclusies 

Voor het gecontroleerde jaar werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de 

verwarmingstoelage verschuldigd waren aan uw centrum.  

Aangezien de rekeningen van de gecontroleerde periode definitief zijn afgesloten, zal de 

eventueel te weinig ontvangen subsidie die vermeld wordt onder punt 1 “boekhoudkundige 

controle” voor het gecontroleerde jaar niet meer kunnen worden aangevraagd bij onze 

diensten. 


