
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

06/09/2016, 07/09/2016 en 08/09/2016. 

 

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  

Linter 

Grote Steenweg 284 

3350 Linter 

 

 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 
2011-2013 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2011-2014 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
2015 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2012-2014 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
2014 

Bijlage 5: Controle van het 
stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

2014 
Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2014 
Bijlage 7: Controle van de 

Energiefonds-subsidies 

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van deze 

brief. 

 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 
 

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren.  

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende 

informatie verschaft.  

De inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd 

werden om de controle op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Een deel van de 

opgevraagde  dossiers lag niet klaar op het moment van de controle, maar werden wel 

onmiddellijk bezorgd op vraag van de inspecteur. Al deze stukken waren van een goede 

kwaliteit zodat de controle vlot verliep. 

 

 

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 

Controle sociale dossiers 

Uit de controle blijkt dat het nodige wordt gedaan om op een zo correct mogelijke manier te 

werken. Er zijn op een aantal punten echter nog verbetermogelijkheden: 

 

De borgstelling werd niet nagegaan in één gecontroleerd dossier. 

De borgstelling moet onderzocht worden voor visumplichtige personen die geen 

asielzoeker zijn en die nog geen twee jaar in België verblijven. Dit dient te gebeuren door 
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contact te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken per mail. Het volstaat bovendien niet 

om enkel voort te gaan op de verklaring van betrokkene dat deze al langer dan 2 jaar in 

België verblijft. Een bewijsstuk dat aangeeft dat betrokkene al langer dan 2 jaar 
ononderbroken in België of een voldoende gedetailleerde beschrijving betreffende de 

periode dat betrokkene beweert hier reeds te verblijven zijn noodzakelijk om af te zien van 

de vereiste de garantstelling te onderzoeken. 

 

De sociale verslagen in de gecontroleerde LOI-dossier bevatten veel informatie met betrekking tot 

de asielprocedure en weinig of geen informatie omtrent de sociale omstandigheden van de 

begunstigde. 

Uit de sociale verslagen in het dossier dient de behoeftigheid van de begunstigde 

aangetoond te worden, ook voor begunstigden die in het LOI verblijven. Een situatieschets 

met vermelding van de eventuele 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 sociaal verslag wordt 

minstens één maal per jaar opgemaakt en telkens wanneer de situatie van de cliënt wijzigt. 

 

Controle van de medische bewijsstukken 

 

Het OCMW vraagt een terugbetaling voor de ingediende kosten voor een bedrag van het wettelijk 

honorarium voor personen die een inkomen hebben groter of gelijk aan de categorie financiële 

steun waarop er recht is. 

Sinds 9/01/2006 wordt het remgeld van een persoon die minstens het equivalent van het 

leefloon ontvangt niet meer ten laste genomen door de POD (artikel 11 §1 van de wet van 

02/04/1965). Het bedrag van het remgeld is terug te vinden via opzoekingen in het bestand 

van de nomenclatuurgegevens van de medische prestaties op www.riziv.be. 

 

De terugbetalingsregels ziekteverzekering (artikel 11 van de wet van 02/04/1965) worden niet 

gevolgd bij de kosten ingediend onder de rubrieken farmaceutische kosten en hospitalisatiekosten. 

Er werd door het OCMW een terugbetaling gevraagd voor niet vergoedbare medicijnen. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

De terugvorderingsrechten worden door het OCMW geboekt als een negatieve uitgave op de 6-

rekening en onmiddellijk doorgegeven aan de POD MI via de regularisatie van een D1-formulier. 

Wanneer er een beslissing tot terugvordering wordt genomen, wordt dit normaalgesproken 

in de boekhouding ingeboekt op een 7-rekening, er ontstaat een recht tot terugvordering 

en is er nog geen link naar de POD MI. De terugvorderingen dienen pas doorgegeven te 

worden aan de POD MI na de inning ervan via het daartoe bestemde F-formulier. Door de 

boeking van het recht op de creditzijde van de uitgavenrekening en de directe link met de 

POD MI worden de terugvorderingsrechten doorgegeven ongeacht ze werden geïnd. 
 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

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

concreet. De nodige bewijsstukken waren aanwezig in de gecontroleerde dossiers. We vragen uw 

aandacht voor de onderstaande verbeterpunten: 

 

http://www.riziv.be/
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Sociaal onderzoek - De KSZ raadpleging gebeurt niet conform de regelgeving. Een raadpleging van 

de transactie 25 is onvoldoende. 

In het kader van het sociaal onderzoek moeten de OCMW’s over de gegevensstromen 
vanuit de KSZ beschikken (opgenomen in bijlage bij het Koninklijke Besluit van 14/03/2014 

betreffende het sociaal onderzoek), deze gebruiken en de gegevens met een directe invloed 

op de gevraagde maatschappelijke dienstverlening verwerken in het sociaal verslag. 

De raadpleging van de in bovenvermelde KB opgenomen stromen dient te gebeuren op het 

moment van de aanvraag, daarna op regelmatige basis en bij de (jaarlijkse) herziening van het 

dossier. 

 

Sociaal onderzoek – In één gecontroleerd dossier werden geen huisbezoeken uitgevoerd en in een 

aantal andere gecontroleerde dossiers werd het huisbezoek niet vermeld in de sociale verslagen. 

Aan de hand van het sociaal verslag kan niet worden vastgesteld dat er een huisbezoek 

werd uitgevoerd door de maatschappelijk werker. Bij voorkeur worden afgelegde 

huisbezoeken periodiek vermeld in het sociaal verslag, of wordt er vanuit het sociaal verslag 

verwezen naar de plaats waar de resultaten van de afgelegde huisbezoeken kunnen 

teruggevonden worden. Op die manier heeft de inspectie zicht op de correcte toepassing 

van het KB van 14/03/2014. 

 

Het intakeformulier (of aanvraagformulier) is in een aantal gecontroleerde dossiers onvolledig. 

Een aanvraagformulier moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de aanvrager 

met de vermelding ‘gelezen, oprecht en volledig verklaard’.  

Dit formulier levert alle gegevens nodig voor het samenstellen van de materiële, sociale en 

financiële toestand van de aanvrager en geeft het OCMW alle machtigingen van de 

aanvrager om de opgevraagde elementen te controleren bij de overheidsadministraties en 

financiële organismen. De opmaak van dit document is wettelijk verplicht op basis van het 

artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 11/07/2002. 

 

Het OCMW overschrijdt de periode van 30 dagen voor het nemen van de beslissing. 

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 (artikel 

21§4 van de wet). 

 
Niet alle voorwaarden zijn voldaan om recht te hebben op de verhoogde toelage van 10% in het 

geval van een GPMI student. 

Een verhoging van 10% wordt aan uw Centrum toegekend en dit tijdens de duur van de 

studies. Deze verhoging is echter gekoppeld aan de volgende verplichtingen: 

- dat uw OCMW gebruik maakt van de verplichting tot terugvordering bij de 

onderhoudsplichtigen (zie artikelen 26 en 28 van de wet van 26/05/2002)  

- de uitvoering van de evaluaties gekoppeld aan het GPMI en dit per kwartaal. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 
De terugvorderingsrechten worden door het OCMW geboekt als een negatieve uitgave op de 6-

rekening en onmiddellijk doorgegeven aan de POD MI via de regularisatie van een B-formulier. 

Wanneer er een beslissing tot terugvordering wordt genomen, wordt dit normaalgesproken 

in de boekhouding ingeboekt op een 7-rekening, er ontstaat een recht tot terugvordering 

en is er nog geen link naar de POD MI. De terugvorderingen dienen pas doorgegeven te 

worden aan de POD MI na de inning ervan via het daartoe bestemde D-formulier. Door de 

boeking van het recht op de creditzijde van de uitgavenrekening en de directe link met de 
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POD MI worden de terugvorderingsrechten doorgegeven ongeacht ze werden geïnd. 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

Het was positief vast te stellen dat er een ordelijke en uniforme dossiervorming aanwezig is. Het 

OCMW ontving een correcte toelage. 

 

Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve Ontplooiing 

Er werd een goede dossieropvolging vastgesteld tijdens de controle, de gecontroleerde activiteiten 

ingediend onder het luik manifestaties waren allemaal conform de regelgeving en werden correct 

betoelaagd.  

Onder het luik kinderarmoede werd vastgesteld dat er in twee dossiers een tussenkomst werd 

aangevraagd voor personen ouder dan 18. 

Voor de tussenkomst in activiteiten ingediend onder het luikt kinderarmoede geldt een 

leeftijdsgrens van 18. De betreffende activiteiten waren bovendien niet toegelaten onder het 

luik manifestaties en zullen bijgevolg teruggevorderd worden. 

 

Uit de boekhoudkundige vergelijking blijkt dat het OCMW minder uitgaven heeft gedaan dan 

ingediend in Uniek Verslag. Gezien de ingediende uitgaven in het Uniek Verslag de subsidie 

overschrijden, wordt het verschil tussen de uitgaven van het OCMW volgens de boekhouding en het 

bedrag van de subsidie teruggevorderd. 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

De middelen van het Fonds worden op een correcte manier aangewend en er werd een goede 

opvolging van de dossiers vastgesteld. 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Het is positief om vast te stellen dat er rekening wordt gehouden met eerder gemaakte 

opmerkingen en de nodige aanpassingen door te voeren waar mogelijk. 

Debriefing 

De resultaten van de inspecties en bovenstaande opmerkingen werden met de secretaris en 

financieel beheerder overlopen op de laatste dag van de controle. 

Een aantal tijdens de controle ontbrekende stukken werd naar de inspectrice nagestuurd via 
e-mail op 19/09/2016, 05/10/2016 en 12/10/2016.  

 

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 2011-2014 Zie bijlage 2 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige 

controle 
2012-2014 Zie bijlage 4 
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Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings

-periode 

Wet van 02/04/1965, 

controle van de medische 

kosten 

2011-2013 € 197,25 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

sociale dossiers 

Jaar 2015 Cf. bijlage nr. 3 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en 

Sportieve Ontplooiing 

2014 € 313,95 
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 2011-2013 
 

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 ALLE 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:  

 Controle van de borg (indien nodig geacht)  

 Opstellen van duidelijke en concrete maatschappelijke 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 op een correcte manier werden 

toegepast: 

 naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 

02/04/1965. 

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.  

 



9 
 

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 

voor extrapolatie 

(in €) 

Terugvordering 

na extrapolatie 

(in €) 

med1 3.756,48 1065,25 3,53 nee 67,73 67,73 

far1 4.074,64 1949,63 2,09 nee 21,66 21,66 

amb1 4.080,97 1331,48 3,06 nee 38,99 38,99 

hosp1 138,95 138,95 1,00 nee 0,00 0,00 

TOTAAL terug te vorderen (in EUR) 128,38 

 
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 € 128,38.  

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 0,00 0,00 

Far2 23.703,56 14,21 

Amb2 702,15 0 

Hosp2 2.036,39 54,66 

TOTAAL terug te vorderen (in EUR) 68,87 

 

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

de stratificatie bedraagt € 68,87.  

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 
 

Er werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de medische kosten (wet van 

02/04/1965) terecht werden toegekend aan uw centrum voor de gecontroleerde periode.  

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor € 128,38 + € 68,87 

=  € 197,25 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 2: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 

APRIL 1965 – PERIODE 2011-2014 
 

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

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

De terugvorderingen werden niet op een aparte 7-rekening geboekt, ze werden door het 

OCMW ingeboekt als negatieve uitgave en dus gecontroleerd onder het luikt uitgaven. 

 

 

2. Conclusies 
 

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie  
controletabellen B en E ), 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 2015 
 

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 de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de 

volgende elementen 

 het aanvraagformulier 

 het sociaal verslag 

 dat de procedure niet toegepast werd met betrekking tot de volgende elementen in 
een aantal dossiers  

 Beslissing binnen de 30 dagen na aanvraag 

 

 

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

10 individuele dossiers werden gecontroleerd.  

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

 

 

3. Conclusies 
 

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

met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de 

wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; 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 2012-2014 
 

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

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

omtrent het leefloon betaald door het OCMW. 

 
 

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

 

A. Cijfers volgens de POD MI 
 

  

Uitgaven RMI 

(in EUR) 

Terugvorderingen 

RMI (in EUR) 

2012 

Rechtzettingen in 2012 m.b.t. 2011 -871,81 0,00 

Rechtzettingen in 2012 m.b.t. 2010 -15,10 0,00 

art. 101: LL(50%-60%) 56806,62 907,48 

art. 105: niet ingeschreven in RR (100%) 7759,39 0,00 

art. 117: soc. int. project student (65%-70%) 7290,37 0,00 

Rechtzettingen in 2013 m.b.t. 2012 2193,71 0,00 

Totaal 2012 73163,18 907,48 

2013 

Rechtzettingen in 2013 m.b.t. 2012 -2193,71 0,00 

art. 101: LL(50%-60%) 63333,67 0,00 

art. 105: niet ingeschreven in RR (100%) 13961,54 0,00 

art. 117: soc. int. project student (65%-70%) 7807,31 0,00 

Rechtzettingen in 2014 m.b.t. 2013 344,68 0,00 

Totaal 2013 83253,49 0,00 

2014 

Rechtzettingen in 2014 m.b.t. 2013 -344,68 0,00 

art. 850: LL (50%) 36183,73 0,00 

art. 855: LL (55%) 34753,06 0,00 

art. 105: niet ingeschreven in RR (100%) 28709,26 0,00 

art. 960: soc. int. project student (60%) 5932,44 0,00 

art. 965: soc. int. Project student (65%) 4641,06 0,00 

Rechtzettingen in 2015 m.b.t. 2014 -5463,03 0,00 

Totaal 2014 104411,84 0,00 

  

Totaal 260828,51 907,48 
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Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de 

gecontroleerde periode:  

260828,51 – 917,48 = 259911,03 

 

B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

  

Uitgaven RMI 

(in EUR) 

Terugvorderingen 

RMI (in EUR) 

2012 

art. 101: LL(50%-65%) 56141,22 1999,18 

art. 105: niet ingeschreven in RR (100%) 16118,66   

art. 117: soc. int. project student (65%-70%) 6093,04   

Totaal 2012 78352,92 1999,18 

2013 

art. 101: LL(50%-65%) 63440,15   

art. 105: niet ingeschreven in RR (100%) 14945,89   

art. 117: soc. int. project student (65%-70%) 7807,31   

Totaal 2013 86193,35 0,00 

2014     

art. 101: LL(50%-65%) 70990,50   

art. 105: niet ingeschreven in RR (100%) 22644,31   

art. 117: soc. int. project student (65%-70%) 10573,50   

Totaal 2014 104208,31 0,00 

  

Totaal 268754,58 1999,18 

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

268754,58 – 1999,18 

 

C. Vergelijking van de totalen 
  

Periode  

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR) 259921,03 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR) 266755,40 

Verschil (in EUR) -6834,37 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %) -2,63% 

Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 50%-55% (in EUR) -3412,09 

 
Er werd tijdens de controle naar een verklaring gezocht voor de te weinig ontvangen 

toelage. De verklaring werd gevonden in de verwerking van de terugvorderingen in de 

boekhouding. Wanneer er een beslissing tot tergvordering wordt genomen, ontstaat er een 

recht tot terugvordering. Het OCMW boekt dit recht in op de creditzijde van de 



15 
 

uitgavenrekening in plaats van op een aparte 7-rekening. Tegelijkertijd wordt het recht 

onmiddellijk doorgegeven aan de POD MI ongeacht of de terugvordering werd geïnd of niet.   

 

 

2. Conclusies  
 
Voor de gecontroleerde periode 2012-2014, bekwam de inspectie de volgende resultaten: 

 

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen.  

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat 

de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten 

bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002) 

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit 

recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice vraag@mi-is.be of tel. 

02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg 

over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.  

 

  

mailto:vraag@mi-is.be
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BIJLAGE 5: CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2014 
 

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus: 

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

Stookoliefonds; 

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

een steekproef van dossiers.  

 

 

1. Boekhoudkundige controle 
 

Uitgaven OCMW Uitgaven POD MI Verschil 

€  33368,02 € 33368,02 € 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 verwarmingstoelages:  

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

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

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

na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;  

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

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

 Betaling binnen de 15 dagen.  
Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:  

 factuur of leveringsbon;  

 statuut van de aanvrager;  

 zijn bestaansmiddelen; 

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

 gezinssamenstelling. 
 

Uw centrum heeft 207 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef 

van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5. 

 

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

vastgesteld dat alle punten nageleefd werden door uw OCMW.  

 

 

3. Conclusies 
 

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

verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.  
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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: € 1812,00 (activiteiten) + 
€ 1143,00 (kinderarmoede). Deze bedragen werden niet volledig gebruikt, het 

budget kinderarmoede is niet volledig besteed.  

 Er werden verdeelcriteria vastgelegd voor het fonds en voor de 

tegemoetkomingsplafonds en deze criteria werden goedgekeurd door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn op 22/05/2014.  

 Bepaalde doelgroep: elke persoon (en gezinsleden) die gebruik heeft kunnen maken 
van een tegemoetkoming van het OCMW tijdens het lopende jaar. 

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

activiteiten. 

 Er wordt een maximumtussenkomst vastgelegd. Voor activiteiten ingediend onder 

het onderdeel manifestaties geldt een maximum tussenkomst van 50 euro per cliënt 

per kalenderjaar, voor de ingediende activiteiten van schoolgaande kinderen onder 
manifestaties geldt een maximumtussenkomst van 150 euro per kalenderjaar, meer 

specifiek 75 euro per activiteit. Voor de activiteiten ingediend onder het luik 

kinderarmoede geldt een maximale tussenkomst van 100 euro per kalenderjaar. 

 

 

2. Boekhoudkundige controle 
 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

JAAR 

EFFECTIEVE 

UITGAVEN 

OCMW 

EFFECTIEVE 

TERUG- 

VORDERINGEN 

OCMW 

INGEDIENDE 

UITGAVEN 

UNIEK 

VERSLAG 

BEDRAG VAN 

DE SUBSIDIE 

VERMELD IN 

UNIEK VERSLAG 

SUBSIDIES 

AANVAARD NA 

INSPECTIE 

BOEKHOUDING 

2014 € 2820,55 € 0,00 € 2970,55   € 2955,00 € 2820,55 

 

Er werden twee dossiers afgeboekt voor een totaal van 150 euro waardoor de effectieve 

uitgave van het OCMW voor het jaar 2014 uitkwam op 2820,55 euro. Er werd een totale 

toelage van 2955 euro ontvangen door het OCMW. Op basis van de boekhoudkundige 

vergelijking zal er (2955,00 – 2820,55) 134,45 euro teruggevorderd worden. 
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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. 
 

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. 

 

Motivering weigering van de activiteiten: Voor twee gecontroleerde activiteiten werd de 

leeftijdsgrens niet gerespecteerd. De begunstigde waren telkens ouder dan 18, meer 

specifiek 20 en 22 jaar. 

 

 

4. Conclusies 
 

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

van € 313,95.  

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 € 23776,05 om de 

personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 0,50 

voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 0,59 VTE ingevoerd.  

 

Personeelskostentabel 

In controletabel 7A vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze controle per 

personeelslid toegewezen aan dit fonds.  

 

Financieel resultaat van de personeelskosten  

Ontvangen subsidies voor de personeelskosten: € 23776,05 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 24904,23 

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 € 1658,98 om de 

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

preventieve energieacties te dekken.  

 

Vergelijking van de boekhoudkundige gegevens vermeld in de OCMW-rekeningen met de 
gegevens van het uniek verslag dat overgemaakt werd aan de POD MI. 
 

 Verklaring Uniek verslag (in €) OCMW-rekeningen (in €) 

Uitgaven 2467,24 Geen info 

Terugvorderingen 0,00 Geen info 

Netto-uitgaven 2467,24 Geen info 

  



20 
 

Er bestaat geen aparte rekening in de boekhouding waarop de tussenkomsten gedaan in het 

kader van het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit worden geboekt. De uitgaven worden op 

een algemene steunrekening geboekt, alle uitgaven werden verantwoord tijdens de inspectie. 

 
Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

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

tegemoetkomingsbedrag van € 2467,24.  

Alle dossiers werd gecontroleerd.  

Twee punten werden grondig bestudeerd:  

 De betalingsbewijzen 

 De link tussen een gas-elektriciteitsfactuur die moeilijk kan betaald worden en/of een 
toestand van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en de gevraagde 

uitkering 

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

 

Controle van de betalingen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid  
 

Voor de gecontroleerde periode werd er geen enkel dossier met preventieve acties 

aangegeven.  

 

 

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.  
 


