
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

27/03/2018 en 11/04/2018. 

 

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  

Lommel 

Hertog Janplein 1 

3920 Lommel 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   5 

   

  LOMMEL/RMID-RMIB-STOF-SFGE-KNI/2018 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be


2 
 

1. INLEIDING 

 

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

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

sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. 

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

missie en gaan uit van de volgende visie ; 

 Controle op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke 

integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties 

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

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

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

inzake maatschappelijke integratie. 

 

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

doelstellingen;  

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

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

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

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

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

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

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

een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

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

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

door de Regering werd besloten.  

 

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

 Respect 

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid  

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Diversiteit  

 Openstaan voor verandering  

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

(http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding). 
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2. INSPECTIES 

 

 Omschrijving Jaar 
Uitgevoerde 

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 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 2: controle toelagen, Wet 

02/04/65 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: controle van de sociale dossiers 
2017 

Bijlage 3: controle van de sociale 

dossiers, Wet van 26/05/2002 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2012: boekhoudkundige controle 
2014-2016 

Bijlage 4: controle van de toelagen, 

Wet van 26/05/2002 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
2016 

Bijlage 5: controle van het 

stookoliefonds 

6 Fonds voor Participatie en Sociale Activering 
Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 6: controle van de subsidies  

Fonds Participatie en Sociale Activering 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2016 
Bijlage 7: controle van de Energiefonds-

subsidies, Wet 04/09/2002 

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

knipperlichten 

9 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: controle van de GPMI toelagen 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 9: controle van de specifieke 

toelagen GPMI 

 

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

brief. 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 

 

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

werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. Deze stukken 

waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. 

De inspecteur heeft de controles in goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren.  

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

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

informatie verschaft.  

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 

 

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

gecontroleerde materie. 

In deze rooster wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste opmerkingen.  

Deze hebben betrekking op het naleven van de regelgeving en/of de procedures en of goede 

praktijken. De gedetailleerde informatie per dossier vindt u in de controleroosters 

bijgevoegd bij het verslag.  

De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te 

worden. 
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Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Het was positief vast te stellen dat de gecontroleerde dossiers zeer ordelijk en uniform 

samengesteld waren. De procedure die het OCMW ontwikkelde in het kader van de 

nieuwe regelgeving rond het GPMI (sociale balans – GPMI-contract – evaluaties) zit sterk 

in elkaar. 

Administratief correspondeert de betoelaging met de dossiers. Tevens is er een nauwe 

opvolging van het cliënteel: iedereen moet zich minstens één keer aanmelden per maand. 
 

De kennisgevingen van de beslissingen zaten niet steeds in de dossiers. Dit is vereist bij 

controle. Tevens moeten de kennisgevingsbrieven steeds aangetekend verstuurd worden 

in het kader van het RMI (weigeringen én toekenningen). Bij een kennisgevingsbrief 

(aanvullend) leefloon waarbij het leefloon start in de loop van een maand wordt het 

aanbevolen het concrete bedrag aan leefloon dat betrokkene gaat ontvangen die eerste 

maand ook te vermelden, naast het categoriebedrag. 

 

Centrale opmerking betreffende deze controle betreft de inhoud van de sociale verslagen. 

In meerdere gecontroleerde dossiers correspondeert de inhoud van de verslagen niet met 

wat er in het dossier teruggevonden wordt (bijvoorbeeld essentiële informatie in 

bewijsstukken of de “rapporteringen” die niet opgenomen worden in het sociaal verslag). 

De maatschappelijk werkers moeten zich bewust zijn dat het sociale verslag een officieel 

document is en rechtsgeldigheid heeft, rapporteringen bijvoorbeeld niet. 

Het komt er dus op aan de sociale verslagen naar de toekomst toe beter te stofferen (een 

duidelijke situatieschets, bondige vermelding van de resultaten van de afgelegde 

huisbezoeken, stand van zaken betreffende uitputten van rechten, werkbereidheid, …). 

 

Betreffende de huisbezoeken viel het op dat er vaak geen informatie in de sociale 

verslagen voorhanden was. Het huisbezoek is, behoudens uitzonderingsgevallen, verplicht 

uit te voeren minstens één keer per jaar per dossier. Het is hierbij aan te bevelen dat dit 

zo snel mogelijk gebeurt na aanvang van het leefloon. 

 

In meerdere dossiers werd er vastgesteld dat het OCMW fout omspringt in de 

berekening van het leefloon als het om kinderbijslag gaat. 

Als de kinderbijslag/het onderhoudsgeld aan de vader / moeder / voogd wordt betaald 

voor het meerderjarig kind, dan is deze kinderbijslag / dat onderhoudsgeld een vrijgesteld 

bestaansmiddel van de ouder (artikel 22 § 1, c) van het koninklijk besluit van 11 juli 2002) 

waarmee dus geen rekening mag worden gehouden bij de berekening van het leefloon van 

het meerderjarig kind. Als de kinderbijslag / het onderhoudsgeld aan het meerderjarig kind 
zelf wordt betaald, dan is dit geen vrijgesteld bestaansmiddel waarmee wel rekening moet 

worden gehouden bij de berekening van het leefloon van het meerderjarig kind 

overeenkomstig artikel 16 § 1 van de Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie. In het geval dat de ouder het ontvangen kinderbijslag/ 

onderhoudsgeld doorgeeft aan de jongere moet hiermee ook wel rekening gehouden 

worden voor de berekening van het leefloon van de jongere als zijnde een ‘regelmatige 

gift’. 

Hierbij valt ook op te merken dat de jongere zich moet engageren om de nodige stappen 

te zetten om te bekomen dat zijn eventuele kinderbijslag en/of onderhoudsgeld 

rechtstreeks aan hem wordt gestort indien er een relatiebreuk met de ouders is. Zolang 

er géén sprake is van een relatiebreuk (de betrokken jongere moet dit aangeven) kan het 

OCMW niet verlangen van de jongere om de kinderbijslag/onderhoudsgeld op zijn/haar 
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rekening te laten storten. 

 

Bij moeilijke dossiers, waarbij het OCMW twijfelt wat er gedaan moet worden om een 

correct leefloonbedrag toe te kennen mag er vanzelfsprekend contact genomen worden 

met de FrontOffice voor advies. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Het OCMW heeft netto 1% te weinig aan toelagen ontvangen (€23.482,43 aan 100% 

gerekend). Gedurende opeenvolgende inspecties wordt vastgesteld dat het OCMW te 

weinig aan toelagen ontvangt. 

 

De reden hiervan is dat het OCMW vaak vorderingen doorgeeft in plaats van 

gerealiseerde ontvangsten. Daarenboven verkiest het OCMW, technisch gezien, te 

werken met herzieningen (doorsturen formulieren B en C), in plaats van met 

terugvorderingen (gerealiseerde ontvangsten – formulier D). 

Het doorgeven van vorderingen in plaats van gerealiseerde ontvangsten heeft systematisch 

een tekort aan toelagen tot gevolg. 

Het werken met herzieningen betreffende terugvorderingen in plaats van met 

terugvorderingsformulieren D is nefast voor de boekhoudkundige transparantie. Wat het 

OCMW uitgeeft aan leefloon vertaalt zich niet transparant is toelagen enerzijds, en wat 

het OCMW ontvangt aan terugbetalingen van cliënten vertaalt zich niet in 

terugvorderingen (formulieren D) bij de POD MI. 
 

Hieronder volgt meer uitleg over enerzijds de gevolgen van het werken met herzieningen 

en anderzijds de transparantie. 

 

Het wordt geadviseerd om de transparantie in de doorgave van ontvangsten naar de POD 

MI toe te verhogen: 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 (werkloosheidskas, uitkeringen 

mindervaliden, …) dan moeten deze effectieve terugbetalingen verplicht doorgegeven 

worden aan de POD als deze bedragen betoelaagd werden. Het wordt aangeraden 

afbetalingen door begunstigde in het kader van een afbetalingsplan één of twee keer per 

jaar over te maken. Voor ontvangsten van werkloosheidskassen, uitkeringen 

gehandicapten, ziekenfondsen, … wordt aanbevolen zo snel mogelijk na ontvangst deze 

bedragen over te maken om “knipperlichten” te vermijden in het kader van de strijd tegen 

de sociale fraude.  

Compensaties moeten zo veel mogelijk 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.  

 

Wanneer een OCMW zijn beslissing tot herziening van een dossier met terugwerkende 

kracht aan de POD Maatschappelijke Integratie meedeelt, wordt automatisch overgegaan 

tot een terugvordering van de toelagen die betrekking hebben op de herziene periode, 
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zelfs al heeft het OCMW het teveel betaalde leefloon niet zelf kunnen terugvorderen. 

Ook de eventuele extra toelage GPMI én de toelage voor de personeelskost voor het 

dossier wordt zo terug overgemaakt aan de POD MI. Het OCMW dient enkel de effectief 
gerealiseerde ontvangsten over te maken aan de POD. Bovendien kan dit gevolgen hebben 

voor het Multifunctioneel Attest en de leefloonstatistieken. 

 

Een voorbeeld: 

- OCMW betaalt leefloon uit tot 30/04/2015; 

- in april blijkt dat cliënt werkte vanaf 01/02/2015; 

- OCMW herziet een beslissing retroactief en zet stop op 01/02/2015; 

- de subsidies leefloon voor 1/02/2015-30/04/2015 vloeien terug naar de POD; 

- de maanden februari, maart en april 2015 worden gevorderd bij cliënt 

- stel cliënt heeft momenteel de middelen niet om terug te betalen.  

Het OCMW betaalde drie maanden uit waartegenover geen subsidie staat. Mogelijk 

betaalt cliënt in een later jaar nog terug, maar mogelijk komt er nooit meer iets terug, of 

niet het volledige bedrag. 

  

Beter is (hetzelfde voorbeeld) het volgende te doen: 

- OCMW betaalt leefloon uit tot 30/04/2015; 

- in april blijkt dat cliënt werkte vanaf 01/02/2015; 

- OCMW neemt stopzettingsbeslissing met als datum 1/05/2015 (datum invoegetreding 

stopzetting) en 01/02/2015 als datum werkelijke stopzetting; 

- de subsidies leefloon voor 1/02/2015-30/04/2015 vloeien niet automatisch terug naar de 

POD MI; 

- de maanden februari, maart en april 2015 worden gevorderd bij cliënt; 

- stel cliënt heeft momenteel de middelen niet om terug te betalen, maar in november 

2015 wel; 

- OCMW maakt formulier D op met als datum invoege (periode terugvordering) 11/2015 

en referteperiode 1/02/2015-30/04/2015. Op dit moment vloeit het bedrag terug naar de 

POD MI. 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

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

is. Waar nodig bracht het sociaal verslag verduidelijking. Het OCMW ontving een 

correcte toelage. 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

Er werd vastgesteld dat het OCMW de dossiers op een correcte manier beheert en een 

juiste toelage ontving. 

Het wordt aanbevolen het betaalbewijs bij de factuur te klasseren en in de kennisgeving te 

vermelden aan wie de toelage betaald wordt (rechtstreeks aan betrokkene, of 

rechtstreeks aan leverancier). 

 

De behandeling van de knipperlichten 

 

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

Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten. 
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5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Bij de controle van de RMI-boekhouding blijven de opmerkingen uit het verleden van 

toepassing en is er nog steeds de vaststelling van een te weinig ontvangen toelage. 

De controle van de RMI-dossiers liet een duidelijke vooruitgang zien betreffende het KSZ-

onderzoek en het omgaan met de GPMI.  

De opmerking betreffende inkomsten waarmee het OCMW soms ten onrechte rekening 

houdt blijft van toepassing. 

Met de gemaakte opmerkingen betreffende het stookoliefonds en het sociaal fonds gas- en 

elektriciteit werd duidelijk rekening gehouden, wat een positieve vaststelling is. 

 

Debriefing 

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

sociaal huis en een hoofdmaatschappelijk werkster. Dit gebeurde in een constructieve sfeer 

waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen en er enkele vragen 

voorgelegd werden betreffende diverse materies waarvoor de POD MI bevoegd is. 

 

6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle 
Gecontroleerde  

Periode 

Eventueel 

te weinig  

ontvangen 

Terugvorderings- 

procedure 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

boekhoudkundige controle 
2014-2016 Zie bijlage 4 

Uit te voeren door 

uw diensten 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

sociale dossiers 

Jaar 2017 Cf. bijlage nr. 3 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

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

ontvangst van dit verslag te verzenden naar mi.inspect_office@mi-is.be 
Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een 

aanvaarding van de resultaten van de inspectie.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

 

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie: 

De directeur-generaal, 

 

 

 

 

Anne-Marie VOETS 
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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 2017 

 

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 grote meerderheid van 

de gecontroleerde dossiers. 

 

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF  
 

13 individuele dossiers werden gecontroleerd.  

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

 

3. CONCLUSIE 
 

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 inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in 

Controletabel 3. Graag ontvingen we deze informatie per mail vóór het einde van de 2de 

maand volgend op de verzendingsdatum van dit schrijven. 

 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3.  



10 
 

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 2014-2016 

 

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

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

omtrent het leefloon betaald door het OCMW. 

 

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN 
 

1.1 Cijfers volgens de POD MI 
 

2014 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50%) € 223.237,53 € 12.665,64 

Leefloon (55%) € 239.571,00 € 9.395,37 

Soc.integratieproject student(60%) € 39.323,09 € 200,00 

Soc.integratieproject student(65%) € 27.949,05 € 5.254,64 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 124.014,10 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 28.711,55 € 334,95 

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 8.718,56 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 1.966,72 € 275,01 

Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode € 1.093,02 

 2015 

  Leefloon (50%) 

 

€ 520,92 

Leefloon (55%) € 513.546,56 € 24.560,06 

Soc.integratieproject student(65%) € 64.123,54 € 261,55 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 170.943,73 € 5.955,77 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 18.140,94 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 8.805,76 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 1.958,72 

 
2016 

  Leefloon (50%) -€ 7.744,30 

 Leefloon (55%) € 512.959,49 € 11.293,12 

Soc.integratieproject student(60%) -€ 1.673,00 

 Soc.integratieproject student(65%) € 47.141,21 € 231,51 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 296.868,90 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 28.236,71 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 19.390,20 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 1.238,04 

 Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode  € 5.891,62 

 

   Regularisaties 2017 mbt controleperiode € 10.293,03 
 

   TOTAAL € 2.384.705,77 € 70.948,54 
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Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de 

gecontroleerde periode:  

€2.384.705,77 – €70.948,54 = €2.313.757,23 

 

1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

2014 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 469.341,97 € 22.131,68 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 66.916,57 € 425,00 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 113.708,00 € 1.600,00 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 26.497,79 € 334,95 

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 8.718,56 

 Ontvangsten betreffende vorderingen van voor 2014 

 

€ 1.374,37 

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 1.925,05 € 275,01 

2015 

  Leefloon (50% - 65%) € 506.144,84 € 16.625,97 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 64.158,57 € 4.137,33 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 171.816,65 € 4.598,94 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 22.455,24 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 8.805,76 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 2.050,39 

 
2016 

  Leefloon (50% - 65%) € 540.077,10 € 25.311,63 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 61.033,19 € 2.069,20 

Soc.integratieproject opleiding (70%) € 1.156,54 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 301.039,71 € 1.167,70 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 30.958,71 € 141,44 

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 19.390,20 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 1.238,04 

 

   TOTAAL € 2.417.432,88 € 80.193,22 

 

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

€2.417.432,88 - €80.193,22 = €2.337.239,66. 

 

1.2 Vergelijking van de totalen 
 

Periode 2014-2016 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR) €2.313.757,23 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR) €2.337.239,66 

Verschil (in EUR) €23.482,43 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %) 1,01% 

Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 55% (in EUR) €12.915,34 
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Er werden eventueel te weinig toelagen ontvangen. De reden hiervan is dat het OCMW 

vaak vorderingen doorgeeft in plaats van gerealiseerde ontvangsten. Daarenboven verkiest 

het OCMW, technisch gezien, te werken met herzieningen (doorsturen formulieren B en C), 

in plaats van met terugvorderingen (gerealiseerde ontvangsten – formulier D). 

Het doorgeven van vorderingen in plaats van gerealiseerde ontvangsten heeft systematisch 

een tekort aan toelagen tot gevolg. Meer uitleg in het algemeen gedeelte hierboven, onder 

punt4. 

 

2. CONCLUSIE  
 

Uw OCMW heeft te weinig toelagen ontvangen.  

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van toelagen is, 

behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.  
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BIJLAGE 5 

CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2016 

 

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus: 

 Een boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in de boekhouding van het 

OCMW vergeleken werden met de subsidies toegekend door het Sociaal 

Stookoliefonds; 

 De controle van de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op 
een steekproef van dossiers.  

 

1. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE 

 
Uitgaven OCMW Uitgaven POD MI Verschil 

€52.516,80 €52.516,80 €0 

 

Er werd geen enkel verschil vastgesteld. 

 

2. CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE 
BEWIJSSTUKKEN 

 

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

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

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

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

na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;  

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

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

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

 factuur of leveringsbon;  

 statuut van de aanvrager;  

 zijn bestaansmiddelen; 

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

 gezinssamenstelling. 
 

Uw centrum heeft 322 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 7 

CONTROLE VAN DE TOELAGES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 4 

SEPTEMBER 2002 BETREFFENDE HET SOCIALE FONDS GAS- EN ELEKTRICITEIT   

JAAR 2016 

 

De controle wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 Controle van de personeelskosten 

 Boekhoudkundige controle inzake betaling van facturen of preventieve 

maatregelen; hierbij wordt de boekhouding van het OCMW vergeleken met de 

subsidies die toegekend werden door de POD MI 

 Controle op de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op 
een steekproef van dossiers.  

 

 

1. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN ART.4 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 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) 3,3 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: € 152.404,84 

Terug te vorderen verschil: €0 

 

 

2. CONTROLE VAN DE TEGEMOETKOMING VOOR DE BETALING VAN 
ONBETAALDE FACTUREN EN VAN DE MAATREGELEN IN HET 

KADER VAN EEN PREVENTIEF ENERGIEBELEID 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 13.986,72  

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 14.366,68 + 541 = €14.907,68 €14.939,19 

Terugvorderingen 0 0 

Netto-uitgaven €14.907,68 €14.939,19 
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2.1 Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

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

tegemoetkomingsbedrag van €14.366,68.  

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. 

 

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

Het OCMW heeft 1 actie aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van €541.  

Deze actie werd 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.  
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BIJLAGE 8 

CONTROLE KNIPPERLICHTEN PERIODE 2015-2016 

 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: 

 De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft 
(feedbackcode 1, 2, 3 en 4 toegekend) en terecht werden verstuurd door de 

POD MI. 

 De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft 

(feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd 

door de POD MI. 

 

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende 

feedbackcodes corresponderen met de realiteit. 

 

 

1. ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE 

KNIPPERLICHTEN 

 

Alle openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2016 werden 

gecontroleerd. 

 

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met 

 Feedbackcode 3 ‘beslissing genomen tot gedeeltelijke of niet recuperatie’: de reden 
van niet of gedeeltelijke recuperatie wordt nagegaan. 

 Voor de  knipperlichten met feedbackcode 110 tot 190 werd aan de hand van 

bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren. 

 

De resultaten per dossier van deze controle vindt u verder in dit verslag in 

controletabel 8. 

 
2. CONCLUSIES 

 

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

waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten. 

Er zal bijgevolg geen terugvordering plaatsvinden. 


