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Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 18, 19, 21, 

24 en 26 september 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, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel. 
 

 

 

 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

Maldegem 

Lazarusbron 1 

Maldegem 9990 

 

  Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

   Inspectiedienst POD MI  Datumkeuze. 

 

 Klik hier en typ gegevens.  Aantal 4 

 Klik hier en typ kenmerk. 

  OCMW/W65M-RMID-RMIB-STOF-SFGE/2018  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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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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INSPECTIES 

 

 Omschrijving Jaar Bijlage 

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

medische kosten 
2014-2015 

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 
2013-2015 

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 
Geen controle 

uitgevoerd 

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. 

 

 

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 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.  

 

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.  
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De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te 

worden. 

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

Er werd een zeer goede administratieve en sociale opvolging vastgesteld betreffende de 

gecontroleerde dossiers. Het nodige wordt gedaan om op een zo correct mogelijke 

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

 

- Er waren geen door begunstigde ondertekende aanvragen tot steun aanwezig indien 

betrokkene in het LOI verblijft. Ook voor LOI-dossiers is het noodzakelijk het 

aanvraagdocument te laten ondertekenen door de betrokkene.  

- De stopzettingsbeslissing ontbreekt regelmatig indien het over LOI gaat. In sommige 

dossiers valt het op dat wanneer er een einde komt aan de procedure, waardoor 

de betrokkene het LOI dienen te verlaten er geen echte beslissing van stopzetting 

werd genomen. Dit wordt zeker in het kader van Mediprima heel belangrijk. 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

Het merendeel van de gecontroleerde dossiers was goed samengesteld, sociale verslagen 

waren uitvoerig en duidelijk en de dossiers worden goed opgevolgd. 

Volgende punten zijn voor verbetering vatbaar. Hier wordt bij een volgende inspectie 

extra aandachtig op gelet: 

 

In een zeer groot aantal dossiers werd er vastgesteld dat het OCMW fout omspringt in de 

berekening van het leefloon:  

1/ 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.  

2/ Wanneer de aanvrager samenwoont met om het even welke andere personen 

dan de familie eerste graad (ouders/kinderen), mogen de bestaansmiddelen van 

deze personen niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van het 

leefloon van de aanvrager.  

 

De beslissing tot toekenning van het RMI wordt toegekend voor een bepaalde periode in 1 

dossier. 

De kennisgeving van de beslissingen wordt in 1 dossier 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.” 

 

GPMI:  

Het was positief vast te stellen dat uw OCMW een nieuwe werkwijze heeft ingevoerd 

mbt de begeleiding van personen met een GPMI.   

Er wordt bij aanvang van het dossier een document opgemaakt samen met de cliënt: 

“Zelfredzaamheidsindex”. Dit document bevat een aantal domeinen die noodzakelijk 

onderdeel zijn van een sociale balans. Dit document dient wel nog gedateerd en 

ondertekend te worden. Toch is deze ‘zelfredzaamheidsindex’ niet altijd aanwezig, 

onvoldoende ingevuld of soms blanco aanwezig. 
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Hieruit volgt een algemeen GPMI dat vervolgens op regelmatige tijdstippen. In het GPMI 

dienen  ook de engagementen van het OCMW opgenomen te worden. De engagementen 
van de betrokkene EN de engagementen van het OCMW dienen voldoende gedetailleerd 

omschreven te worden.(wat is het doel en hoe gaan we dit bereiken) Indien het OCMW 

als enige engagement het betalen van het leefloon aanhaalt is dit onvoldoende, dit is tevens 

geen engagement van het OCMW  maar een wettelijke verplichting indien betrokkene aan 

alle voorwaarden van artikel 3 voldoet. 
 

De inhoud van het GPMI betreffende de bevoegdheid is niet correct. 

In geval van GPMI student dient u  het punt 6 van het GPMI aan te passen gezien uw 

OCMW ook bevoegd blijft bij verhuis van de betrokkene, zolang deze student is. 

In het GPMI student contract staat volgende zin: 

“Dit contract is geldig van ............................................... tot ........................................................... 

Als u verhuist naar een andere gemeente/stad, eindigt het contract vroegtijdig. Als u dit 

wenst én beide OCMW’s hiermee akkoord gaan, kan het contract in onderlinge 

overeenstemming verder gezet worden.” 

Zolang de begunstigde het statuut van student heeft, blijft het OCMW waar de 

begunstigde gedomicilieerd staat bij aanvang van het RMI bevoegd. Deze alinea dient in het 

GPMI aangepast te worden. 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Er zijn zo goed als geen verschillen tussen de uitgaven van het OCMW en de uitgaven van 

de POD MI, wat wijst op een goede opvolging. Ook de ontvangsten voor de Wet 65 en 

het onderhoudsgeld betaald voor studenten werden doorgegeven, wat zorgde voor een 

lage transparantie wat betreft de geïnde terugvorderingen. 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een 

verzorgde manier beheert. 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een 

verzorgde manier beheert. Er werd een nauwe opvolging vastgesteld van de dossiers met 

een schuldproblematiek. 

Uw OCMW gaf te weinig personeelskosten aan in het uniek jaarverslag om de verkregen 
toelagen te verantwoorden. Het is dan ook aan te raden om de inbreng van 

personeelskosten in het uniek jaarverslag te verbeteren of om in de toekomst nog 

bijkomende kosten van de personeelsleden voor te leggen. Uw centrum hield 

onvoldoende rekening met de personeelstoelagen die het ontving via de Sociale Maribel.  

De aangevraagde subsidies die niet werden verantwoord zullen worden teruggevorderd 

door onze diensten. (Art.4, Wet van 04/09/2002). 

 

 

DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Medische kosten: De positieve evolutie in de sociale verslagen vast te stellen voor dossiers 

vanaf 2013 zet zich duidelijk voort. We stellen een regelmatig contact en zeer goede 

opvolging vast, ook wat betreft facturen. Ook de fondsen en de RMI boekhouding getuigt 

van een goede opvolging. Er is wel verbetering mogelijk in de transparantie van de 

ontvangsten voor de RMIB. 
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Debriefing 

Tijdens de inspectie zelf werd er al ruim de tijd genomen om op alle vragen een antwoord te 

bieden. Na de inspectie vond er een debriefing plaats met de betrokken maatschappelijk 

werkers en boekhoudster om de vaststellingen van de inspectie te overlopen. Er werd 

dieper ingegaan op enkele dossiers mbt maatschappelijke integratie en de berekening van 

aanvullend leefloon. 

 

 

CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle. 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, controle 

van de medische kosten 
Jaren 2014-2015 € 5,50 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

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 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

Jaren 2013-2015 € 37,74 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Sociaal Gas- en 

Elektriciteitsfonds 
Jaar 2016 € 3605,56 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: 

 

 

 

 

 
Rudi CRIJNS 

Diensthoofd Inspectiedienst 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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BIJLAGE 1 

CONTROLE VAN DE MEDISCHE BEWIJSSTUKKEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 

1965 EN VAN HET M.B. VAN 30 JANUARI 1995 VOOR DE PERIODE VAN 2014 T/M 2015 

 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: 

Een controle op de naleving van de wetgeving terzake via een steekproef van de 

individuele dossiers 

Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen, 

 

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS  
 

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen: 

 

De steunaanvraag (indien nodig geacht) 

De borg (indien nodig geacht) 

De verzekerbaarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in 

land van oorsprong (HZIV)  

De sociale verslagen  
De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen 

 

 
1.1 Controle van de individuele dossiers waarbij de kosten via een formulier D  of 

MediPrima werden aangevraagd.  

 

12 individuele dossiers werden gecontroleerd. 

 

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

toegepast:  
Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)  

De stopzettingsbeslissing / kennisgeving van de beslissing 

 

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

beschrijving per dossier in de controletabel 1A. 
 

Voor de gecontroleerde dossiers waren er geen terugvorderingen. 
 

 

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 gecontroleerde elementen op een correcte manier werden 

toegepast.  
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U vindt een gedetailleerde beschrijving van de fouten per ingediende kost in de 

controletabel 1B. 

 

 

3. FINANCIELE CONTROLE  
 

3.1 Extrapolatie van de financiële resultaten  

 

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

de financiële resultaten uitgevoerd.  

 

3.2 Detail 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”).  

 
Tabel van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef: 

 

Kosten-

type 

Subsidie totaal  

niet stratificatie-

formulieren  

Totaal 

steekproef 

(in €) 

Extrapolatie

-factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

(in €) 

med1 40 565,37 4178,73 9,71 NEEN 0 

far1 11 092,02 1123,53 9,87 NEEN 0 

amb1 1 874,13 1858,63 1,01 NEEN 0 

hop1 12,07 12,07 1,00 NEEN 0 

Totaal terugvordering (in EUR) 
 

Legende: 

Med = medische kosten buiten zorginstelling. 

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling. 

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.  

Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling 

 

Er zal geen terugvordering van de medische kosten op basis van de steekproef plaatsvinden.  

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

 

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie. 

 

Kostentype 
Totaal categorie (in 

€) 

Totaal van de stratificatie-

formulieren (in €)   

Totaal van de 

terugvordering 

stratificatie-formulieren   

Med2 45 250,69 4 685,32 5.50 

Far2 11 092,02 0,00 0 

Amb2 1 874,13 0,00 0 

Hosp2 4 644,25 4 632,18 0 

TOTAAL terug te vorderen (in EUR) 5.50 

 

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten op de stratificatie bedraagt 

€ 5,50.  
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U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1A/B. 

 

 

4. ALGEMENE INFORMATIE 
 

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

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

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

van het M.B. van 30/01/1995”.  

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

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

raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.  

 

 

 

5. CONCLUSIES 
 

 

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor 5,50 € te veel aan 

toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode. 

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

maandelijkse kostenstaten. 
 

Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informatica 

toepassing definitief afgesloten worden.  

  

http://www.mi-is.be/
http://www.riziv.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 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 grotendeels werd toegepast voor de 

gecontroleerde dossiers. 

 

 

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN 

STEEKPROEF  
 

15 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 een dossier vermeld in 

Controletabel 3. Deze informatie dient binnen de maand na verzending van het rapport aan 

de inspecteur te worden gemaild. 

 

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 2013-2015 

 

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 

 

  Terugvorderingen Uitgaven   

  RMI RMI   

2013 23 854,15 201 391,81 850 Leefloon (50 %) : 

      855 Leefloon (55 %) : 

  147,04 44 231,60 105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%): 

  75,00 6 325,25 106 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%): 

    4 316,54 109 Verhoogd bestaansminimum (100%) : 

    431,92 129 Toelage onderhoudsgeld (100%) : 

    1 601,29 130 Project individuele integratie (75%): 

  2 384,05 43 075,12 960 Project individuele studenten (50%+10%): 

      965 Project individuele studenten (55%+10%): 

        

2014 55 666,77 105 452,37 850 Leefloon (50 %) : 

  1 163,61 87 588,67 855 Leefloon (55 %) : 

    78 179,02 105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%): 

  752,34 6 171,82 106 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%): 

    5 449,10 109 Verhoogd bestaansminimum (100%) : 

    43,50 129 Toelage onderhoudsgeld (100%) : 

    62,23 130 Project individuele integratie (75%): 

  1 692,16 19 969,46 960 Project individuele studenten (50%+10%): 

    6 218,00 965 Project individuele studenten (55%+10%): 

        

        

2015 75,00 0,00 850 Leefloon (50 %) : 

  3 905,70 190 924,33 855 Leefloon (55 %) : 

  767,27 96 794,28 105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%): 

  28,41 5 606,92 106 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%): 

    6 582,52 109 Verhoogd bestaansminimum (100%) : 
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    365,00 129 Toelage onderhoudsgeld (100%) : 

      130 Project individuele integratie (75%): 

      960 Project individuele studenten (50%+10%): 

  544,91 15 891,28 965 Project individuele studenten (55%+10%): 

        

        

Totaal: 91 056,41 926 672,03   

 

 

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

gecontroleerde periode:  

926 672,03 € 

 

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  

  Terugvorderingen Uitgaven   

  RMI RMI   

2013 18 459,46 € 200 523,06 € 
101 Leefloon (50% - 65%): 

    
44 257,45 € 

105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%): 

    
6 325,25 € 

106 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%): 

    
4 316,54 € 

109 Verhoogd bestaansminimum (100%) : 

    43 192,53 € 117 Soc.integratieproject student(60%-75%): 

    431,92 € 129 Toelage onderhoudsgeld (100%) : 

    
1 601,29 € 

130 Project individuele integratie (75%): 

        

2014 17 084,00 € 196 339,74 € 101 Leefloon (50% - 65%): 

    78 505,97 € 105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%): 

    5 449,10 € 106 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%): 

    6 171,82 € 109 Verhoogd bestaansminimum (100%) : 

    26 187,46 € 117 Soc.integratieproject student(60%-75%): 

    43,50 € 129 Toelage onderhoudsgeld (100%) : 

    62,23 € 130 Project individuele integratie (75%): 

        

2015 18 689,40 € 192 161,89 € 101 Leefloon (50% - 65%): 

    92 102,66 € 105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%): 

    5 606,92 € 106 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%): 

    6 582,52 € 109 Verhoogd bestaansminimum (100%) : 

    15 891,27 € 117 Soc.integratieproject student(60%-75%): 

    365,00 € 129 Toelage onderhoudsgeld (100%) : 

      130 Project individuele integratie (75%): 

Totaal: 54 232,86 926 118,12   
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Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  

926 118,12 €. 

 

1.2 Vergelijking van de totalen 

 

Periode 2013-2015 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR) 926 672,03 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR) 926 118,12 

Verschil (in EUR) 553,91 € 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %) 0,06 % 

 

Indien het verschil kleiner is dan 1% voor de te veel ontvangen toelagen zal er geen rekening 

mee worden gehouden. Dit wordt namelijk beschouwd als het bewijs van een goede 

administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op 

deze weg verder te gaan. 

 

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS 
 

2.1 Analyse van de terugvorderingen 

 

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

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

controletabel 4C. 

 

Een te veel ontvangen toelage van 37.74 € zal bijgevolg door onze diensten worden 
teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend. 

  

 

3. CONCLUSIE  
 

Voor de gecontroleerde periode 2013-2015, werd volgend resultaat vastgesteld: 

 

Het verschil in de uitgaven < 1% . Er zal geen rekening worden gehouden met dit verschil, 

want het wordt beschouwd als het bewijs van een goede administratieve opvolging van uw 

subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan. 

 

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 37.74 

te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een 

gedetailleerde beschrijving. 

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden. 

 

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2015 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 

€ 26953,36 € 26953,36 € 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 (en zijn gezinsleden);  

          zijn bestaansmiddelen (en die van de gezinsleden); 

          identiteitsgegevens van de aanvrager  

          gezinssamenstelling 

          ingeval van appartementen: het attest inzake het aantal appartementen 

          voor de categorie 3:  

hetzij de beschikking van toelaatbaarheid van de vordering tot collectieve 

schuldenregeling, als bedoeld in artikel 1675/6 van het Gerechtelijk Wetboek, 

uitgesproken ten opzichte van de aanvrager; 

hetzij een attest van de persoon of de instelling als bedoeld in artikel 67 van de wet 

van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, die de schuldbemiddeling verricht. 

Alle informatie die verkregen kan worden via de KSZ-stroom dient voor de inspectiedienst 

niet meer op een andere manier te worden bewezen. 

 



16 
 

Uw centrum heeft 184 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.  

  



 

 

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 € 142656,27 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) 3.01 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: € 142656,27 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 139050,71 

Terug te vorderen verschil: € 3605,56 

 

 

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 € 7209,65 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 7161,17 8686,17 

Terugvorderingen 0,00 1525,00 

Netto-uitgaven 7161,17 7161,17 

  

Er zal geen enkele terugvordering worden uitgevoerd als de ingevoerde netto-kosten de 

subsidie overstijgen.  



 

 

 

2.1 Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  

 

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

tegemoetkomingsbedrag van € 7161,17.  

Een steekproef van tien van deze dossiers werd gecontroleerd.  

Twee punten werden grondig bestudeerd:  

De betalingsbewijzen 

De link tussen een gas-elektriciteitsfactuur die moeilijk kan betaald worden en/of een 

toestand van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en de gevraagde 

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

 

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

 

Het OCMW heeft 33 acties aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van 3046,56 €.  

5 van deze 33 acties werden gecontroleerd. 

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

 

3. CONCLUSIES 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd een subsidiebedrag van € 3605,56 op een onrechtmatige 

manier ontvangen: € 3605,56 (art. 4 personeelskosten)  

Dit bedrag zal door mijn diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal 

worden toegekend. 

 


