
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 22 en 23 

december 2015, en 6, 14, 19, 20, 21, 25, 26 en 27 januari 2016, en 2 en 3 februari 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  

Mechelen 

Lange Schipstraat 27 

2800 Mechelen 

 

 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 
periode 2013 

bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
periode 2013 

bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
referentiejaar 2014 

bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
periode 2012-2013 

bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
jaar 2014 

bijlage 5: Controle van het 
stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

jaar 2014 
bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds jaar 2014 
bijlage 7: Controle van de 

Energiefonds-subsidies 

 

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

brief. 

 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 
 

De inspecteur wenst uw diensten te bedanken voor de goede voorbereiding van de vooraf 

opgevraagde documenten. Zij heeft de bewijsstukken ontvangen die aan uw OCMW 

gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen uitvoeren. In eerste 

instantie waren niet alle stukken aanwezig, doch deze werden achteraf nog tijdens de 

controle bezorgd. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot 

verliep. 

De controles werden in uitstekende werkomstandigheden uitgevoerd.  

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 tabel geeft een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per 

gecontroleerde materie.  

 

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

Er werd een goede administratieve en sociale opvolging vastgesteld betreffende de 

gecontroleerde dossiers. Er wordt een inspanning gedaan om op een zo correct mogelijke 

manier te werken. 

 

Er zijn op een aantal punten echter nog verbetermogelijkheden: 
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Dossiers 

Sociale verslagen 
De meeste aan de inspectie voorgelegde sociale verslagen zijn weinig verhelderend of te 

weinig concreet omtrent de behoeftigheid van betrokkene en zijn opgesteld in te algemene 

termen. De sociale situatie of levensomstandigheden met betrekking tot betrokkene komen 

niet voldoende uit de verf. 

Het is misschien een goed idee uitgaven en inkomsten op te lijsten, daaruit blijkt de 

behoeftigheid beter dan uit een tekst. 

Voor elk dossier dienen er sociale verslag(en) teruggevonden te worden die de 

behoeftigheid van betrokkene aantonen. Een situatieschets met vermelding van de 

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.  

Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de 

tewerkstellingssituatie opgevolgd te worden. Dit dient zijn weerslag te vinden in de sociale 

verslaggeving. In het geval van tewerkstelling dienen de nodige stappen gezet te worden om 

betrokkene te doen aansluiten bij een ziekenfonds, ook voor personen verblijvend in het 

LOI. 

In de dossiers waar het nodig is om de verzekerbaarheid of borgstelling na te gaan, dient 

duidelijk vermeld te worden wanneer de begunstigde in België is aangekomen en of er 

sprake is van een onafgebroken verblijf in België. Ook de bewijsstukken dat dit onderzocht 

werd en nagevraagd dienen zich in het dossier te bevinden 

Er dient opvolging te zijn van de dossiers en er dient een sociaal verslag opgemaakt te 

worden telkens wanneer de situatie van de cliënt wijzigt. 

 

Buitenlandse verzekering (bevraging bij HZIV) 

Het bestaan van een ziekteverzekering in het thuisland moet worden onderzocht als de 

volgende personen minder dan één jaar (aantoonbaar) in België verblijven: EU-burgers, 

personen uit de deelstaten van de voormalige Joegoslavische Republiek en personen uit 

Turkije, Tunesië of Algerije. Hiervoor dient men contact op te nemen met het HZIV, die 
het verbindingsorgaan in het betreffende land zal contacteren (OB van 25/03/2010). Het 

HZIV maakt voor deze aanvragen gebruik van een standaardformulier. Dit kan u 

terugvinden via de volgende link (http://www.caami-

hziv.fgov.be/downloads/documenten/assurabilite-N.pdf) of in het informatiedocument 

medische bewijsstukken. 

 

Borgstelling (bevraging bij Dienst Vreemdelingenzaken) 

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 

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 verblijft of een voldoende gedetailleerde beschrijving betreffende 

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

van het onderzoeken van de vereiste garantstelling. 

 

Duur van de beslissingen 

http://www.caami-hziv.fgov.be/downloads/documenten/assurabilite-N.pdf
http://www.caami-hziv.fgov.be/downloads/documenten/assurabilite-N.pdf
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Een beslissing tot financiële tegemoetkoming in de medische kosten dient steeds beperkt te 

zijn in de tijd en kan maximum voor de duur van een jaar genomen worden. Er werd in de 

dossiers vastgesteld dat deze beslissingen nu wel een einddatum vermelden, terwijl dit in het 
controlejaar 2013 nog niet het geval was. 

 

Kennisgevingen 

De kennisgevingsbrieven waren niet altijd aanwezig in de voorgelegde dossiers. 

 

Facturen 

Attest dringende medische hulp 

De attesten voor dringende medische hulp bevatten dikwijls geen datum van opmaak door 

de dokter. 

Een attest voor dringende medische hulp moet eerst en vooral de notie "dringende 

medische hulp" bevatten, maar daarnaast eveneens de naam van de patiënt, de naam van de 

dokter, de geldigheidstermijn (incl. een einddatum), alsmede de datum van opmaak en de 

handtekening en stempel van de dokter. 

 
Nomenclatuurnummers 

Op sommige van de facturen ontbraken nomenclatuurnummers. Gelieve in de toekomst 

steeds facturen aan te vragen met vermelding van de nomenclatuurnummers (bvb. voor 

brillen + gehoorapparaten). 

 

Verder ontbrak er soms een factuur en soms werd een factuur in de aangifte bij POD MI 

niet in de correcte maand ingebracht. Ook werden er soms niet-vergoedbare medicijnen en 

remgeld aangevraagd. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

Na inspectie werd op vlak van de uitgaven slechts een miniem verschil in de cijfers 

vastgesteld tussen de POD-toelagen en de OCMW-uitgaven, hetgeen getuigt van een goede 

opvolging. 

Op vlak van de terugvorderingen werden echter een aantal verschillen vastgesteld. Dit had 

verschillende oorzaken. Zo stonden er een aantal ontvangsten in de boekhouding op een 

ander artikel ingeboekt en soms werden ontvangsten niet op het correcte jaar doorgegeven 

(foute datum in voege) of gewoon niet doorgegeven aan de POD MI. Deze bedragen zullen 

dan ook worden teruggevorderd.  

 

De geïnde terugvorderingen worden niet of niet op de correcte manier doorgegeven aan de POD 

MI. 

Terwijl de meeste ontvangsten wel doorgegeven worden aan de POD MI, gebeurt dit niet 

altijd op de correcte manier. 

Terugvorderingen die effectief geïnd worden door het OCMW en die betrekking hebben op 
een uitgave van het OCMW die in het verleden werd betoelaagd door de POD MI dienen 

doorgegeven te worden aan de POD MI via het formulier F. Indien de terugvordering 

opgesplitst wordt in een afbetalingsplan dat loopt over verschillende jaren, dient er 

tenminste eenmaal per jaar via het formulier F aan de POD MI doorgegeven te worden wat 

er voor dat jaar aan terugvorderingen werd ontvangen in de boekhouding van het OCMW. 

Het kwam soms voor dat een ontvangst die geboekt werd in de boekhouding van het 

OCMW in het ene jaar aan de POD MI werd doorgegeven als zijnde ontvangen in de 

boekhouding een ander jaar. Dit komt omdat als datum invoege (= “maand” bij Cipal) niet 

consequent de datum van de ontvangst in de boekhouding van het OCMW wordt gebruikt, 
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zodanig dat het niet altijd evident is om tijdens de inspectie te kunnen vaststellen of een 

ontvangst in de boekhouding ook daadwerkelijk aan de POD MI werd doorgegeven en vice 

versa. 
Ik zou willen aanraden als datum invoege steeds de datum van de werkelijke ontvangst in de 

boekhouding door te geven. Op die manier loopt de boekhouding van het OCMW gelijk 

met de doorgave aan de POD MI. 

 

Terugvorderingen boeken op het juiste artikel 

Initieel werden er bij de ontvangsten veel meer verschillen gevonden dan uiteindelijk 

opgenomen in dit verslag, omdat de terugvordering van equivalent leefloon vaak geboekt 

werd op het artikel van steun in speciën. Gelieve hier in de toekomst aan te verhelpen. Het 

dient bij inspectie duidelijk te zijn welke van de ontvangsten in het verleden betoelaagd 

waren als Wet 65 (equivalent leefloon, kinderbijslag, …). Het wordt daarom aangeraden 

nauwkeurig toe te zien dat de terugvorderingsrechten op het juiste artikel gecreëerd 

worden, gezien dit de beste methode is om achteraf de betoelaagde ontvangsten apart te 

kunnen oplijsten voor de inspectie. 

 

Periode en soort steun vermelden in de omschrijving van de terugvorderingen 

Er werd ook vastgesteld dat de periode niet wordt vermeld in de omschrijvingen van de 

boekingen. Om de transparantie te verhogen adviseren we u om in de omschrijving van de 

boeking van de terugvordering de periode te vermelden waarop de terugvordering 

betrekking heeft evenals de soort betoelaagde steun (equivalent leefloon, gezinsbijslag, 

medische kosten, …). 

Dit dient op het moment van de creatie van het terugvorderingsrecht te gebeuren, gezien 

dit achteraf, bij ontvangst, niet meer kan aangepast worden. 
 
Ontvangsten in BBC van vorderingen ontstaan in NOB (Cipal) 

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

tijdens de jaren van de BBC ontvangen worden, moeten ook doorgegeven worden aan de 

POD MI. Het wordt aanbevolen deze dossiers met hun ontvangsten extra-boekhoudkundig 

in bijvoorbeeld excel bij te houden (en bijvoorbeeld jaarlijks deze ontvangsten door te 

geven aan de POD MI via een formulier F). Een andere mogelijkheid is nu nog door Cipal te 

laten voorzien in een correcte conversie van NOB naar BBC van de openstaande 

vorderingen equivalent leefloon op 31/12 van het laatste jaar dat het OCMW werkte met 

de NOB. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

Er werd vastgesteld dat uw OCMW overzichtelijke dossiers bijhoudt en dat de sociale 

verslagen grondig zijn. 

 

Hieronder willen we toch nog enkele aanbevelingen en aandachtspunten meegeven: 

 

Weigeringen 

De geweigerde aanvragen voor leefloon dienen eveneens aan POD MI doorgegeven te 

worden via een formulier C met code type 1 Weigering (artikel 21, §6 van de Wet van 

26/05/2002). 

 

Aanvraagformulier/Intakeformulier 

De formulieren zijn soms onvolledig ingevuld. Bovendien dient de betrokkene naast de 

datering en de ondertekening eigenhandig ‘gelezen, oprecht en volledig verklaard’ te 
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noteren om rechtsgeldig te zijn zoals bedoeld in artikel 6 van het KB van 11/07/2002. 

 

Bewijsstukken in dossier 
Bewijsstukken zoals loonfiches, uitbetalingen uitkeringen, …, waren niet altijd aanwezig in 

de dossiers. Indien ze aanwezig waren, waren ze niet altijd makkelijk terug te vinden. We 

verwijzen hier graag naar de omzendbrief dd. 18/02/2004 waarin vermeld wordt dat het 

sociaal verslag, naargelang de situatie, dient aangevuld te worden met bewijsstukken. Deze 

dienen we terug te vinden in het sociaal dossier. 

 

VDAB-inschrijving 

Bewijs van inschrijving VDAB was niet altijd aanwezig in de dossiers waar er geen billijkheid 

voor werkbereidheid werd ingeroepen. Ingevolge de omzendbrief van 07/02/2014 dienen 

we in het dossier steeds een bewijs van inschrijving VDAB terug te vinden. 

 

Huisbezoek 

In een aantal gecontroleerde dossiers werd er geen informatie teruggevonden in het sociaal verslag 

met betrekking tot het uitgevoerde huisbezoek bij de eerste aanvraag of de jaarlijkse herziening 

van het dossier.  

Het huisbezoek wordt uitgevoerd bij opening van het sociaal dossier, daarna telkens 

wanneer het OCMW het nodig acht, maar tenminste eenmaal per jaar.  

Het is dan ook aan te raden de uitvoering hiervan op te nemen in het sociaal verslag. Op die 

manier heeft de inspectie zicht op de correcte toepassing van het KB van 14/03/2014.  

 

Opzoekingen KSZ 

De inspectiedienst van de POD Maatschappelijke Integratie moet controles kunnen 

uitvoeren op de regelmatige raadpleging van gegevensstromen vanuit de KSZ tijdens het 

verrichten van het sociaal onderzoek. Het OCMW is vrij om te beslissen op welke manier 

deze opzoekingen worden bijgehouden, maar ze moeten wel voorgelegd kunnen worden bij 

inspectie. 

 

Onderzoek naar andere rechten 

Informatie over onderzoek naar andere rechten was niet altijd aanwezig in de dossiers. 

Soms werd er melding gemaakt van ‘langdurig in de onmogelijkheid te werken omwille van 
medische redenen’ maar was er geen verwijzing naar onderzoek uitkering FOD SZ. 

 

Toekennen en stopzetten indien recht op andere uitkering 

De toekenning en intrekking in geval van inkomsten uit tewerkstelling en/of sociale uitkering 

gebeurt momenteel niet op de correcte manier. Het OCMW werkt steeds met volledige 

maanden leefloon en verrekent de andere inkomsten. Er mag echter geen leefloon 

toegekend worden voor dagen die reeds gedekt zijn door een andere uitkering indien deze 

andere uitkering het bedrag van het leefloon overstijgt. Bvb. als er leefloon werd toegekend 

aan een persoon die door de RVA geschorst werd, dan dient dit leefloon ingetrokken te 

worden zodra de schorsing van de RVA ten einde is, en niet slechts op het einde van de 

maand. Concreet wil dit zeggen dat als iemand’s schorsing duurt tot 22/11 en hij vanaf 23/11 

terug recht heeft op werkloosheidsuitkeringen van de RVA, diens leefloon dient 

ingetrokken te worden op 22/11, en dus niet verrekening van de inkomsten van 22/11 tot 

30/11 over de volledige maand en stopzetting slechts op 30/11, zoals het OCMW nu doet. 

Hetzelfde bij tewerkstelling: betrokkene werkte tot 15/11 en komt daarna een aanvraag 

voor leefloon doen. Dit houdt in dat het leefloon slechts dient toegekend te worden vanaf 

16/11, ongeacht wat de inkomsten in de periode 1/11 tot 15/11 waren. En dus niet leefloon 
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reeds toekennen vanaf 01/11 en daarop de inkomsten van 01/11 tot 15/11 verrekenen over 

de volledige maand, zoals het OCMW nu doet. 

 
GPMI 

GPMI standaardformulier 

De ingevulde formulieren zijn in veel gevallen onvolledig ingevuld. Dikwijls ontbreken er 

gegevens, zoals bvb. de vermelding over welke studierichting of welke onderwijsinstelling 

het gaat, of de datum van ondertekening. 

 

Evaluaties GPMI 

De evaluaties die terug te vinden waren in de dossiers, waren vaak te summier en 

beperkten zich enkel tot de studieresultaten. Regelmatig waren er echter helemaal geen of 

te weinig evaluaties terug te vinden in de dossiers. Soms zijn er ook evaluaties, terwijl de 

duur van het originele GPMI verstreken is maar men er niet aan gedacht heeft het GPMI te 

verlengen of een nieuwe GPMI te tekenen. In toepassing van artikel 15 van het KB van 

11/07/2002 dient er minstens éénmaal per trimester een evaluatie te gebeuren. Deze 

kwartaalevaluaties moeten geformaliseerd worden en aanwezig zijn in het dossier, 

gedateerd en ondertekend door de maatschappelijk werker en de betrokkene. Een hogere 

toelage wordt slechts toegekend op voorwaarde dat er in het kader van het afgesloten 

GPMI een regelmatige evaluatie plaatsvindt, en dit ten minste om de drie maanden. 

 

Schorsing vanwege het niet zoeken naar een vakantiejob 

Het OCMW schorst soms de uitbetaling van het leefloon in juli of augustus vanwege het 

niet zoeken naar een studentenjob. 

De jongere moet zijn werkbereidheid aantonen tijdens de periodes die verenigbaar zijn met 

zijn studies, tenzij dit niet mogelijk is wegens gezondheids- of billijkheidsredenen. 

Deze voorwaarde moet individueel en dus geval per geval nagegaan worden. 

We konden in een aantal dossiers vaststellen dat het OCMW in de vakantieperiode een 

maand leefloon schorst zonder dat men hiervoor een motivering terugvindt in het sociaal 

verslag. Zo ontbraken in de meeste gevallen de bewijsstukken (loonfiches) voor de hele 

periode van de tewerkstelling. Door het ontbreken van de loonfiches en dus het loon, kan 

het OCMW onmogelijk vaststellen of er al dan niet nog recht is op leefloon. 

Vooraleer over te gaan tot schorsing dient u te onderzoeken of het voor de student 
mogelijk is om te werken, te beoordelen of hij voldoende inspanningen deed om 

vakantiewerk te vinden en tenslotte de loonfiches voor te leggen waarvan het loon boven 

het categoriebedrag leefloon ligt gedurende de periode van een maand. Indien geen 

gezondheids- of billijkheidsredenen kunnen ingeroepen worden en betrokkene geen 

vakantiejob zocht en dus de bepalingen van het GPMI niet naleefde, moet het OCMW een 

beslissing tot schorsing nemen zoals bepaald in artikel 30 §2 van de Wet van 26 mei 2002. 

 

Schorsing GPMI 

De schorsing van een GPMI kan pas ingaan op de eerste dag van de tweede maand volgend 

op de beslissing, en dan nog slechts na aanmaning van de betrokkene (cfr. artikel 30 §2 van 

de Wet van 26 mei 2002). 

 

GPMI opeenvolgende contracten student 

De periode van verhoogde toelage moet steeds gedekt zijn door een contract. Door te 

werken met opeenvolgende contracten zijn er echter soms periodes die niet gedekt 

worden door een contract. Het is te adviseren om het contract de hele duur van de studies 

te laten dekken en een aanhangsel op te stellen bij wijziging van studierichting, 
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onderwijsinstelling, enz. 

 

GPMI clausule verhuis bij student niet geldig 
De vermelding dat het contract eindigt op datum van verhuizing is strijdig met de wetgeving 

indien GPMI student. Zolang de betrokkene student is, blijft het OCMW bevoegd ook al 

verhuist de betrokkene naar een andere gemeente. 

 

GPMI datum opmaak 

Niet enkel de duur van de GPMI dient te worden vermeld, ook de datum van opmaak dient 

onderaan bij de handtekening te worden vermeld. 

 

Ontvangsten GPMI student 

De ontvangsten van teruggevorderd leefloon van studenten met GPMI werden aan POD MI 

doorgegeven aan 70% ipv aan 75%. Dit komt omdat in de formulieren D voor doorgeven 

van de ontvangsten het verkeerde type werd gekozen, nl. GMPI beroepsopleiding / 

tewerkstelling 70% i.p.v. GPMI student. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Na inspectie werd op vlak van de uitgaven slechts een miniem verschil in de cijfers 

vastgesteld tussen de POD-toelagen en de OCMW-uitgaven, hetgeen getuigt van een 

correcte toepassing van de wet terzake. 

Op vlak van de terugvorderingen werd er echter een groter verschil vastgesteld, nl. dat het 

OCMW meer aan POD had doorgegeven dan dat er in de boekhouding in de 

controleperiode ontvangen werd. De oorzaak is dat een groot deel van de ontvangsten van 

het jaar 2011 werden doorgegeven aan POD als zijnde ontvangen in 2012. Ze werden dus 

niet doorgegeven op het correcte jaar (foute maand en jaar in Cipal).  

 

De geïnde terugvorderingen worden niet op de correcte manier doorgegeven aan de POD MI. 

Terwijl de meeste ontvangsten wel doorgegeven worden aan de POD MI, gebeurt dit niet 

altijd op de correcte manier. 

Terugvorderingen die effectief geïnd worden door het OCMW en die betrekking hebben op 

een uitgave van het OCMW die in het verleden werd betoelaagd door de POD MI dienen 

doorgegeven te worden aan de POD MI via het formulier D. Indien de terugvordering 

opgesplitst wordt in een afbetalingsplan dat loopt over verschillende jaren, dient er 

tenminste eenmaal per jaar via het formulier D aan de POD MI doorgegeven te worden wat 

er voor dat jaar aan terugvorderingen werd ontvangen in de boekhouding van het OCMW. 

Het kwam soms voor dat een ontvangst die geboekt werd in de boekhouding van het 

OCMW in het ene jaar aan de POD MI werd doorgegeven als zijnde ontvangen in een 

ander jaar. Dit komt omdat als datum invoege (= “maand” bij Cipal) niet consequent de 

datum van de ontvangst in de boekhouding van het OCMW wordt gebruikt, zodanig dat het 

niet altijd evident is om tijdens de inspectie te kunnen vaststellen of een ontvangst in de 

boekhouding ook daadwerkelijk aan de POD MI werd doorgegeven en vice versa. 

Ik zou willen aanraden als datum invoege steeds de datum van de werkelijke ontvangst in de 
boekhouding door te geven. Op die manier loopt de boekhouding van het OCMW gelijk 

met de doorgave aan de POD MI. 

 

Periode en soort steun vermelden in de omschrijving van de terugvorderingen 

Er werd ook vastgesteld dat de periode niet wordt vermeld in de omschrijvingen van de 

boekingen. Om de transparantie te verhogen adviseren we u om in de omschrijving van de 

boeking van de terugvordering de periode te vermelden waarop de terugvordering 



10 
 

betrekking heeft. 

Dit dient op het moment van de creatie van het terugvorderingsrecht te gebeuren, gezien 

dit achteraf, bij ontvangst, niet meer kan aangepast worden. 
 
Ontvangsten in BBC van vorderingen ontstaan in NOB (Cipal) 

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

tijdens de jaren van de BBC ontvangen worden, moeten ook doorgegeven worden aan de 

POD MI. Het wordt aanbevolen deze dossiers met hun ontvangsten extra-boekhoudkundig 

in bijvoorbeeld excel bij te houden (en bijvoorbeeld jaarlijks deze ontvangsten door te 

geven aan de POD MI via een formulier F). Een andere mogelijkheid is nu nog door Cipal te 

laten voorzien in een correcte conversie van NOB naar BBC van de openstaande 

vorderingen equivalent leefloon op 31/12 van het laatste jaar dat het OCMW werkte met 

de NOB. 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

Er werd een goede opvolging vastgesteld betreffende de toelage die het OCMW krijgt van 

dit Fonds. De vereiste procedures worden gevolgd en de correcte bewijsstukken waren 

aanwezig in de gecontroleerde dossiers. 

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

goede manier beheert. 

De inspecteur kan alleen maar aanmoedigen om op deze weg verder te gaan. 

 

Er werd een verschil vastgesteld tussen de uitgaven van de POD MI en de uitgaven van het OCMW 

Terwijl het recht op toelage voor ieder huishouden dient berekend te worden op basis van 

de levering, dus de verwarmingsperiode, dienen de uitgaven geboekt te worden op basis van 

de beslissingsdatum. 

Het verschil dat in eerste instantie werd vastgesteld tussen de uitgaven bij de POD MI en bij 

het OCMW was na herberekening dan ook te verklaren doordat het OCMW de bedragen 

had ingeboekt volgens de factuurdatum (de verwarmingsperiode), terwijl de uitgaven POD 

MI op basis van de beslissingsdatum zijn samengesteld (de boekingsperiode). 

Graag verwijzen we in dit verband naar de omzendbrief dd. 22 december 2008 (punt 5 

Verwarmingsperiode en punt 11 Afsluiting van de rekeningen). 

 

Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve Ontplooiing 

Er werd een goede opvolging vastgesteld betreffende de toelage die het OCMW krijgt van 

dit Fonds. Uiteenlopend cliënteel kwam aan bod. Er werden diverse activiteiten betoelaagd. 

Het voorziene budget werd echter niet volledig benut. Ook werden er administratieve 

vergissingen (verkeerd boekjaar, dubbele boeking) vastgesteld waardoor er terugvorde-

ringen waren. Soms waren eveneens de benodigde bewijsstukken niet aanwezig. 

 

Wij bevelen voor de toekomst de volgende verbeterpunten aan: 

 

Samenstelling dossiers 

Aanvankelijk ontbraken heel wat stukken voor elk van de dossiers uit de steekproef. We 

willen aanraden in de toekomst degelijke dossiers op te bouwen die alle vereiste 
documenten en benodigde bewijsstukken bevatten. Zo dient er minstens een 

factuur/bewijsstuk en betaalbewijs te worden voorgelegd. Het dossier dient eveneens de 

kennisgeving te bevatten. 

 

Stavingsstukken 
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In het Uniek Verslag werden verschillende bedragen ingediend voor het rusthuis onder de 

benaming “diverse kosten”. Dit kwam in de steekproef eenmaal voor en daaruit bleek dat 

dit bedrag werd ingediend zonder enige rechtvaardiging of bewijsstuk. Er was geen enkele 
informatie beschikbaar over waarop dit betrekking had. Dit bedrag zal dan ook 

teruggevorderd worden. Ik wil eraan herinneren dat voor iedere aangifte in het Uniek 

Verslag er een onderbouwd en gedocumenteerd dossier dient te kunnen worden 

voorgelegd. 

 

Bewoording "niet als voorschot uit het fonds" 

In het sociaal verslag wordt melding gemaakt van het toe te kennen bedrag in de 

bewoording "niet als voorschot uit het fonds" waarmee wordt bedoeld dat het bedrag niet-

terugvorderbaar wordt gesteld aan betrokkene maar wel wordt betoelaagd door het fonds. 

We zouden willen aanbevelen liever de bewoordingen “niet-terugvorderbare steun uit het 

fonds” of gewoonweg “financiële steun uit het fonds” te gebruiken. 

 

Doelgroep 

De wetgeving stelt dat de doelgroep moet bestaan uit OCMW-cliënteel of dat er een 

individuele steunaanvraag en beslissing dient te zijn, indien een begunstigde voordien nog 

niet tot het OCMW-cliënteel behoorde. 

 

Deelnemerslijst en verdeelsleutel voor collectieve activiteiten 

Bij gezamenlijke activiteiten dient er een verdeelsleutel te worden toegepast en kan enkel 

het aandeel van OCMW-cliënteel dat aan de activiteit deelneemt, bekostigd worden met dit 

Fonds. Daarom zou er voor collectieve activiteiten een deelnemerslijst bijgehouden dienen 

te worden. De verdeelsleutel moet kunnen worden onderbouwd en de realiteitswaarde 

ervan aangetoond op vraag van de inspectie. 

 

Kennisgevingen 

Er dient een kennisgeving aan betrokkene verzonden te worden waarin wordt vermeld welk 

bedrag hij zal ontvangen en dat dit wordt toegekend in het kader van dit Fonds. 

 

Boekjaar 

De datum van de boeking van de uitgave is van belang voor de rechtvaardiging van de 
betoelaging. Enkel bedragen in een bepaald boekjaar mogen in het Uniek Verslag 

doorgegeven worden. In de steekproef bevonden zich 2 dossiers van een ander boekjaar die 

om die reden dienen teruggevorderd te worden. 

 

Omschrijvingen in aangifte Uniek Verslag 

De omschrijvingen zijn dikwijls niet duidelijk genoeg. Zo worden er verschillende bedragen 

ingediend onder bewoordingen als DVC, div uitgave, diverse uitgave kas, vooraf cont 

betaling CW, KMDA, HVE, Tentoo payroll service, enz. Dit zijn nietszeggende benamingen 

die niet duidelijk maken over welk soort activiteit het hier ging. Ook benamingen als 

autocars vervoer cliënten, vervoer Hendrickx, …, geven geen enkele informatie over de 

activiteit. 

 

Budget niet opgebruikt 
Een klein gedeelte van het voor het OCMW voorziene budget werd niet besteed.  

Een mogelijkheid om het budget te verbruiken is om eventueel zelf activiteiten te 

organiseren ten gunste van de doelgroep of om de bekendheid van de tussenkomst in 

sociale, culturele en sportieve activiteiten te vergroten door bijvoorbeeld uw cliënteel aan 
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te schrijven. Ik wil u er eveneens graag aan herinneren dat mensen met een laag inkomen die 

nog geen cliënt zijn bij het OCMW ook een aanvraag kunnen indienen (uitzonderingen: illegaal 

verblijvende personen of personen verblijvend in het LOI of personen die onder het 

toepassingsgebied vallen van de Omzendbrief van 28/03/2012 betreffende de burger van de EU 

en zijn familieleden). Vervolgens is het aan het OCMW om na een sociaal onderzoek te 

oordelen of het al dan niet gepast is tussen te komen in de vraag van de cliënt. In elk geval moet 

er altijd een dossier ter plaatse zijn opgemaakt in het geval van individuele hulp. Dit dossier 

moet altijd kunnen worden voorgelegd. 
 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

Uw OCMW had recht op alle aangevraagde toelages voor de personeelskosten toegewezen 

aan dit fonds.  

Niet alle dossiers ingediend voor het Sociale Fonds voor Gas en Elektriciteit werden echter 

conform de wetgeving behandeld. Dit had terugvorderingen tot gevolg.  

 

Voorwaarden en link met Energiefonds 

Ik wens de voorwaarden te herhalen betreffende de regeling van de onbetaalde facturen 

(art. 6), daar deze in bijna geen enkel dossiers werden vervuld. 

Er zijn twee voorwaarden die vervuld moeten worden om toelagen voor een dossier in het 

kader van dit fonds te verkrijgen. De begunstigde moet enerzijds zich in een toestand van 

schuldenlast bevinden. Anderzijds is het zo dat om recht te kunnen hebben de begunstigde 

de gas- en elektriciteitsrekeningen niet meer kan betalen. De praktijk waarbij aan iedere 

begunstigde een extra gegeven wordt in de vorm van een forfaitaire energietoelage op laste 

van het gas- en elektriciteitsfonds wordt niet aanvaard. Er moet tenminste een link zijn dat 

deze toelage gebruikt wordt om een gas- en/of elektriciteitsrekening te betalen. Deze 

rekening moet dan in het dossier teruggevonden worden. 

Tevens dient het OCMW te bewijzen dat rekeningen ten laste werden genomen. Dit hoeft 

niet een afrekeningsfactuur zijn die betrokkene niet kan betalen. Het kan ook een gewone 

maandelijkse rekening zijn die betrokkene niet meer kan betalen. Een kopie van deze factuur 

moet in het dossier terug te vinden zijn.  

In de meerderheid van de gevallen stelt er zich geen probleem om aan beide voorwaarden 

te voldoen. Gas- en elektriciteitsrekeningen maken immers meestal deel uit van het 

algemene betalingsprobleem. Voor de gevallen waarbij er bijvoorbeeld een voorschotfactuur 

is die nog niet vervallen is, maar waarbij gezien zijn situatie van schuldoverlast vaststaat dat 

de hulpvrager deze niet meer kan betalen, kan een tussenkomst via het fonds worden 

aanvaard. Zo wordt het opladen van een budgetmeter ook aanvaard binnen dit fonds. 

Situaties waarbij er huurachterstallen zijn en waarbij een kostenforfait voor gas en 

elektriciteit vervat zit in de huurprijs, worden ook aanvaard. Al deze gevallen vergen een 

concrete beoordeling, maar in ieder geval dient er sprake te blijven van betalingsproblemen 

met gas- en elektriciteitsrekeningen, zo niet wordt de tweede wettelijke voorwaarde de 
facto geschrapt. Die zijn immers de link met het gas- en elektriciteitsfonds en deze dient 

uiteraard behouden te blijven. 

Het bijkomend betalen van rekeningen die ervoor zorgen dat de persoon menswaardig kan 

leven kan aanvaard worden (huur, energierekeningen, doktersrekeningen, …) als het 

dossier voldoet aan de twee gestelde voorwaarden en alle nodige bewijsstukken bevat. 

 

Doelpubliek en voorschotfacturen 

Om tot het doelpubliek te horen dienen er dus twee voorwaarden vervuld te zijn: de 

persoon in kwestie moet in een situatie van schuldoverlast zitten én er moeten onbetaalde 

facturen voor gas of elektriciteit zijn. De eerste voorwaarde impliceert een algemeen 
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betalingsprobleem, en zoals reeds aangehaald, in de overgrote meerderheid van de gevallen 

maakt gas en elektriciteit hier deel van uit, omdat dit maandelijks terugkerende rekeningen 

zijn en vaak de eerste die niet worden betaald. Zo wordt er automatisch voldaan aan de 
tweede voorwaarde. Voor de schaarse gevallen dat er (nog) geen onbetaalde rekeningen gas 

of elektriciteit zouden zijn, maar een persoon komt met een voorschotfactuur die nog niet 

is vervallen, maar gezien zijn situatie van schuldoverlast staat vast dat hij deze niet meer kan 

betalen, dan is er niets op tegen om een tussenkomst te verlenen. Dit vergt een concrete 

beoordeling van ieder geval, maar er dient hoe dan ook sprake te blijven van 

betalingsproblemen met gas- en elektriciteitsrekeningen, zo niet wordt de tweede 

voorwaarde de facto geschrapt. Die gas- en elektriciteitsrekeningen zijn immers de link met 

het gas- en elektriciteitsfonds en deze dient uiteraard behouden te blijven. 

 

Andere facturen dan energiefacturen betoelaagd 

Indien een andere factuur dan een energiefactuur ten laste wordt genomen, is het de 

bedoeling dat kan bewezen worden dat hierdoor lopende schulden bij energieleveranciers 

afgebouwd kunnen worden. Dit dient door het OCMW gecontroleerd en opgevolgd te 

worden. Bovendien dient de tenlasteneming van andere dan energiefacturen duidelijk 

gemotiveerd te worden in de beslissing. Het is aan te bevelen in de toekomst meer 

energiefacturen te betoelagen. 

 

Terugvorderbare steun 

Wij vestigen er de aandacht op dat in geval dat de betoelaagde steun terugvorderbaar 

gesteld werd, eventuele ontvangsten op deze terugvorderbare steun dienen aangegeven te 

worden in de aangifte in het Uniek Verslag. 

We raden aan om in de toekomst (in het verleden betoelaagde) ontvangsten in verband met 

het energiefonds op een aparte opbrengstenrekening te boeken. Dit verhoogt de 

transparantie en vergemakkelijkt de controle. 

 

Apart artikel in boekhouding voor betoelaagde uitgaven en ontvangsten 

De uitgaven betreffende de toelagen voor de onbetaalde facturen (artikel 6) worden in de 

boekhouding op verschillende artikels geboekt waarvan het totaal veel hoger uitkomt dan 

het bedrag doorgegeven in het Uniek Verslag. We raden aan om in de toekomst de 

betoelaagde verrichtingen in verband met het energiefonds op een aparte uitgavenrekening 
te boeken. Dit verhoogt de transparantie en vergemakkelijkt de controle. 
 

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Debriefing 

Er vond een debriefing plaats op de laatste dag van de controle in het bijzijn van een aantal 

diensthoofden en een aantal medewerkers van het OCMW. De resultaten en aanbevelingen 

werden besproken. Tijdens de debriefing konden er ook bijkomende vragen gesteld worden. 

Er werden aanbevelingen voor de toekomst gegeven. De debriefing had plaats in een 
constructieve sfeer. 
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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 2013 Zie bijlage 2 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 2012-2013 Zie bijlage 4 

 
 
 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug- 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, controle van 

de medische kosten 
2013 € 1.844,26 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2013 € 2.234,27 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de sociale 

dossiers 

2014 
Cf. bijlage nr. 

3 
Door onze diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en 

Sportieve Ontplooiing 

2014 € 3.550,44 
Door onze dienst 

Budget 

Via een vordering 

tot terugbetaling 

die u zal 

ontvangen 

Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2014 € 8.861,39 Door onze diensten 

Op de volgende 

subsidie die u 

wordt toegekend 

 
 

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 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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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 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 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 18 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)  

 Controle van de verzekerbaarheid (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: 
 

 Administratieve juistheid van de aangiftes 

 Terbeschikkingstelling van de geëiste facturen 

 Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 
02/04/1965 
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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. Financiële 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. 

 

De extrapolatieregels vindt u terug in de controlehandleiding op onze website. Hieronder 

vindt u de belangrijkste elementen van deze regels: 

 

 De medische kosten worden onderverdeeld in vier categorieën; voor elke categorie 

kan er een extrapolatie worden uitgevoerd  

 Zodra er binnen één kostencategorie een derde fouten wordt vastgesteld in de 
steekproef met kleine facturen (formulieren buiten stratificatie), zal er een 

extrapolatie worden uitgevoerd voor deze categorie 

 Indien er minder dan een derde fouten wordt vastgesteld, zal er slechts een 

extrapolatie worden uitgevoerd indien er aan drie opeenvolgende voorwaarden 

voldaan is, namelijk: minimum aantal fouten in vergelijking met het aantal 

gecontroleerde formulieren + minimum terugvorderingsbedrag + minimum 

terugvorderingspercentage 

 

Extrapolatieformule: 

 

[Globaal bedrag gesubsidieerd door de POD voor een bepaald soort kosten – globaal bedrag 

van de zogenoemde “stratificatiefacturen” voor dezelfde kosten] / het globaal bedrag van de 

facturen die op een willekeurige manier gecontroleerd werden voor dit soort kosten = de 

extrapolatiefactor (max = 10). 

 

Beschrijving van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten  
 

Vanaf een bepaald bedrag per soort kosten worden alle formulieren gecontroleerd (het 

betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). 

Indien het bedrag lager is, wordt een steekproef van formulieren vastgelegd en 

gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde “niet-stratificatieformulieren”).  
 
Legende van de soorten kosten: 

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 
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Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de 
steekproef van niet-stratificatieformulieren: 
 

Kosten-

type 

Subsidie-

totaal  

(in €) 

Totaal 

steekproef 

(in €) 

Extrapolatie-

factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

(in €) 

Terugvordering 

na extrapolatie 

(in €) 

Med1 43.893,83 4.393,46 9,99 neen 5,29 nvt 

Far1 20.504,06 2.459,37 8,34 neen 42,22 nvt 

Amb1 63.586,24 6.433,02 9,88 neen 35,80 nvt 

Hosp1 42.105,78 42.105,78 1,00 neen 1.582,89 nvt 

TOTAAL     € 1.666,20  

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

bedraagt € 1.666,20. 

 

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 18.029,36 145,68 

Far2 19.459,09 16,30 

Amb2 132.322,51 / 

Hosp2 254.748,23 16,08 

TOTAAL  € 178,06 

 

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

de stratificatie bedraagt € 178,06. 

 

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 

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.  

 

 

http://www.mi-is.be/
http://www.riziv.be/
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5. Conclusies 
 

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor € 1.666,20 + € 

178,06 = € 1.844,26 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode. 

 

Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende 
maandelijkse kostenstaten. 
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BIJLAGE 2: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 

APRIL 1965 – PERIODE 2013 
 

Deze controle maakt een boekhoudkundige vergelijking van de uitgaven en terugvorderingen 

van de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt. 

 

De verschillen tussen de daadwerkelijke betalingen en de toegekende subsidies worden 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 te veel toelagen heeft 
ontvangen voor € 489,98. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 

2A. 

 

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

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

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

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

veel ontvangen toelagen van € 1.744,29 aan het licht gebracht.  

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de niet verwerkte terugvorderingen per 

begunstigde in controletabel 2C. 

 

2. Conclusies 
 

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

€ 489,98 + € 1.744,29 = € 2.234,27 (zie de controletabellen 2A en 2C). 

 

Dit bedrag zal worden teruggevorderd op een van de volgende subsidies die u zal worden 

toegekend.  

 

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie  

controletabel 2B) zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de 

termijnen voor de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D-

formulieren (12 maanden) aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 

van de wet van 2 april 1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die 

de terugbetaling van deze steun mogelijk maken (art. 5 en 11§2 van de wet van 2 april 1965). 

 

Om na te gaan of u nog recht heeft op de inning van de eventueel te weinig ontvangen 

toelagen, kunt u contact opnemen met onze Front Office (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 Front Office 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 – REFERENTIEJAAR 2014 
 

De controle had betrekking op de volgende elementen: 

 

 de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet 
van 26/05/2002; 

 en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van 

individuele dossiers. 

 

1. Algemene analyse van de procedure  
 

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

 

 Inschrijving van de aanvragen in een register 

 Afleveren van een ontvangstbewijs 

 Opstellen van een aanvraagformulier 

 Aanwezigheid van bewijsstukken 

 Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van 

de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag 

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op 
de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen 

 

De inspecteur stelt vast dat de procedure niet altijd correct werd toegepast met betrekking 

tot de volgende elementen:  

 termijn van de beslissingen; 

 aanwezigheid van bewijsstukken. 

 

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

50 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 het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en de wetgeving 

niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in 

punt 4. Vaststellingen en aanbevelingen van dit verslag. 

 

Voor bepaalde dossiers werden enkele aanbevelingen geformuleerd. Deze kan u terugvinden 

in controletabel 3. Ook de dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door 

onze diensten zijn hier weergegeven. 
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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 VAN 2012 T/M 2013 
 

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 
POD Uitgaven RMI 

(in EUR) 
Terugvorderingen 

RMI (in EUR) 

Rechtzettingen in 2012 mbt 2007 402,90 
 Rechtzettingen in 2012 mbt 2008 -186,61 
 Rechtzettingen in 2012 mbt 2009 3.573,10 -907,19 

Rechtzettingen in 2012 mbt 2010 8.491,33 -81.870,33 

Rechtzettingen in 2012 mbt 2011 -57.707,61 -51.674,43 

Rechtzettingen in 2013 mbt 2009 -258,50 
 Rechtzettingen in 2013 mbt 2010 -1.789,56 -5.310,61 

Rechtzettingen in 2013 mbt 2011 -13.243,03 -16.000,84 

2012 
  Leefloon (50% - 65%) 2.849.660,03 310.056,46 

Bestaansminimum normaal (60%): 

 

11.078,35 

Bestaansminimum normaal (65%): 

 

80,00 

Project individuele integratie (70%) = GPMI 17.064,05 
 Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 473.088,47 23.809,83 

Toekenning bestaansminimum dakloze (100%) 40.499,80 282,90 

Verhoogd bestaansminimum (100%) 15.650,49 726,50 

Soc.integratieproject student (60%-75%) 535.183,67 
 Toelage onderhoudsgeld (100%) 677,25 
 2013 

  Leefloon (50% - 65%) 3.007.070,60 260.532,77 

Bestaansminimum normaal (60%): 7.305,36 
 Project individuele integratie (70%) = GPMI 1.290,00 17.919,55 

Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 510139,28 18805,69 

Toekenning bestaansminimum dakloze (100%) 22824,55 1.593,96 

Verhoogd bestaansminimum (100%) 23.591,78 1.167,72 

Soc.integratieproject student (60%-75%) 591.215,03 
 Toelage onderhoudsgeld (100%) 833,60 
 Rechtzettingen in 2014 mbt 2012 

 
6.414,62 

Rechtzettingen in 2014 mbt 2013 51.038,97 109.102,62 

Rechtzettingen in 2015 mbt 2012 
  Totaal POD 8.086.414,95 605.807,57 
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Totaal van de netto-uitgaven die door de POD MI gesubsidieerd worden voor de 

gecontroleerde periode:  

8.086.414,95 – 605.807,57 = € 7.480.607,38 

 

B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

OCMW Uitgaven RMI 
(in EUR) 

Terugvorderingen 
RMI (in EUR) 

2012 
  Leefloon (50% - 65%) 2.874.960,46 253.841,80 

Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 451.240,46 
 Toekenning bestaansminimum dakloze (100%) 44.568,43 
 Verhoogd bestaansminimum (100%) 21.205,74 
 Soc.integratieproject student (60%-75%) 531.356,47 
 Toelage onderhoudsgeld (100%) 657,21 
 2013 

  Leefloon (50% - 65%) 3.004.920,88 306.114,30 

Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 494.510,08 
 Toekenning bestaansminimum dakloze (100%) 36.859,11 
 Verhoogd bestaansminimum (100%) 26.578,94 
 Soc.integratieproject student (60%-75%) 601.373,32 
 Toelage onderhoudsgeld (100%) 833,60 
 Totaal OCMW 8.089.064,70 559.956,10 

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

8.089.064,70 – 559.956,10 = € 7.529.108,60. 

 

C. Vergelijking van de totalen 
  

Periode 2012 - 2013 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI: € 7.480.607,38 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW: € 7.529.108,60 

Verschil: € -48.501,22 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 -0,65% 

Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 60%: € -29.100,73 

 
 

 Cijfers  

POD MI 

Cijfers  

OCMW 

Verschil  

in EUR 

Verschil 

in % 

Uitgaven periode 2012-2013 8.086.414,95 8.089.064,70 -2.649,75 -0,03% 

Terugvorderingen periode 2012-

2013 

605.807,57 559.956,10 -45.851,47 -7,57% 

Netto-uitgaven periode 2012-2013 7.480.607,38 7.529.108,60 -48.501,22 -0,65% 
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Het verschil in uitgaven en ontvangsten samen bleef onder de 1% en dus zal er geen rekening 

mee worden gehouden. Dit wordt namelijk aanzien als een goede administratieve opvolging 

van de toelagen. De inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan. 

 

Het verschil van de eventueel te weinig ontvangen toelagen in de uitgaven is te 

verwaarlozen, het verschil van de eventueel te weinig ontvangen toelagen in de ontvangsten 

is grotendeels te verklaren doordat dikwijls bedragen ontvangen in de boekhouding in 2011 

werden doorgegeven aan de POD MI als zijnde ontvangen in de boekhouding in 2012. Zo 

lijkt het alsof het OCMW bedragen heeft doorgegeven die niet ontvangen werden, doch 

deze werden ontvangen in het jaar voordien. 

 

De eventueel te weinig ontvangen toelagen kan u nog navorderen. Hiervoor moet de 

aanvankelijke termijn van 45 dagen worden nageleefd en moet u zelf de regularisaties aan 

onze diensten bezorgen (art. 21 §6 van de Wet van 26/05/2002). 

 

3. Conclusies  
 

Voor de gecontroleerde periode 2012-2013 bekwam de inspectie de volgende resultaten: 

 

Er zal geen rekening worden gehouden met het vastgestelde 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. 

 

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 Front Office 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 

€ 20.914,46 € 20.914,46 € 0,00 

 

De uitgaven in het grootboek bedroegen slechts 20.538,14 EUR, dus werd er initieel een 

verschil vastgesteld van 376,32 EUR. Het betrof hier echter 3 leveringen die in 2013 

gebeurden en waarvoor de toekenningsbeslissing in januari 2014 viel (voor resp. 26,32 + 210 

+ 140), maar die verkeerdelijk toch in 2013 werden ingeboekt i.p.v. in 2014. Het werd 

nagegaan dat deze 3 leveringen inderdaad niet reeds in 2013 betoelaagd waren. Nu deze 3 

leveringen in aanmerking werden genomen, is er geen verschil meer tussen uitgaven OCMW 

en betoelaging. 

 

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 verwarmingstoelagen:  

 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 al de bij hem inwonende meerderjarige personen;  

 bestaansmiddelen van heel het huishouden; 

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

 gezinssamenstelling; 

 attest van behoeftigheid in geval van categorie 3. 

 

Uw centrum heeft 124 aanvragen verwerkt tijdens deze boekingsperiode voor de 
verwarmingstoelagen. Een steekproef van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp 

uitgemaakt van een controle. 
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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.  



27 
 

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: € 46.922 (activiteiten) + € 
29.608 (kinderarmoede). Deze bedragen werden niet volledig gebruikt. 

 

 Algemene regels en praktijken terzake vastgesteld in uw ocmw: 

- er werden verdeelcriteria vastgelegd voor het fonds en voor de 

tegemoetkomingsplafonds en deze criteria werden goedgekeurd door de Raad 

voor Maatschappelijk Welzijn;  

- uw OCMW gebruikt het Fonds om tegemoet te komen in heel gevarieerde 

activiteiten. 

 

 

2. Boekhoudkundige controle 
 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

JAREN 

EFFECTIEVE 

UITGAVEN 

OCMW 

EFFECTIEVE 

TERUGVORDERINGEN 

OCMW 

SUBSIDIES 

AANVAARD 

DOOR DE CEL 

DSO VAN DE 

POD MI 

SUBSIDIES 

AANVAARD NA 

INSPECTIE 

BOEKHOUDING 

2014 

€ 72.519,40 + 

€ 2.230,75 

personeelsforfait 

= € 74.750,15 

€ 0,00 € 76.530,00 € 74.750,15 

 

Een verschil van € 1.779,85 werd niet gerechtvaardigd in de uitgaven in de boekhouding en 

wordt teruggevorderd. 
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3. Controle van de bewijsstukken 
 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

 

Een steekproef van 10 effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van 

bewijsstukken). 
 

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

6A. 

 

Motivering van de weigering van de activiteiten: dubbele boeking, geboekt in verkeerd 

boekjaar en geen bewijsstuk/factuur. 

 

 

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

 

Een steekproef van 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 van de weigering van de activiteiten: geboekt in verkeerd boekjaar. 

 

 

4. Conclusies 
 

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

van € 1.779,85 in de uitgaven in de boekhouding niet gerechtvaardigde toelagen + € 1.640,25 

activiteiten + € 130,34 kinderarmoede = € 3.550,44.  

 

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 SOCIAAL FONDS VOOR 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 € 380.416,72 om 

de personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 8 

voltijds equivalenten (VTE) te dekken. 

 

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 8,23 VTE ingevoerd. 

 

Er werden meer VTE ingevoerd in het uniek verslag dan het maximum voorzien door het 

KB. De personen met de hoogste personeelskosten werden aanvaard tot het aantal 

gesubsidieerde VTE werd bereikt. 

 

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: € 380.416,72 

 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 385.963,44 

 

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 € 93.732,54 om de 

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

preventieve energieacties te dekken.  
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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 € 129.688,28 € 89.392,34 

Terugvorderingen € 4.020,79 € 3.620,79 

Netto (uitgaven-

terugvorderingen) 
€ 125.667,49 € 85.771,55 

  
Art 6, uitgekeerde toelagen: € 93.732,54 

Netto-uitgaven aangegeven in het Uniek Verslag: € 125.667,49 

Netto-uitgaven goedgekeurd na de controle: € 85.771,55 

Saldo dat reeds gezuiverd werd via het uniek verslag: € 0,00 

Terug te vorderen saldo: € 93.732,54 - € 85.771,55 = € 7.960,99  

 

Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

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

tegemoetkomingsbedrag van € 117.362,05. 

 

Een steekproef van 10 en een bijkomende steekproef van 5 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. 

 

Motivering van de weigeringen van individuele financiële steun: geen link met Energiefonds. 

 

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

Het OCMW heeft 40 acties aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van € 12.326,23.  

5 van deze 40 acties werden gecontroleerd. 

 

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

 

Motivering van de weigering van de individuele en/of collectieve preventieve acties: geen 

factuur/bewijsstuk + hoger bedrag ingediend dan werkelijke kostprijs. 
 

 

3. Conclusies 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd een subsidiebedrag van € op een onrechtmatige manier 

ontvangen: € 0,00 (art. 4 personeelskosten) + € 7.960,99 (art. 6 boekhoudkundige 
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vergelijking) + € 501,40 (art. 6 controle van onbetaalde facturen) + € 399,00 (art. 6 controle 

van de preventieve acties) = € 8.861,39. 

  

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

worden toegekend. 
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