
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

21/02/2018 en 7/03/2018. 

 

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:  

 Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de 
inspecties en de aanbevelingen  

 Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende 

boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure 

 De controletabellen per begunstigde  

 
Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw 

inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. 

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), 

Dienst Inspectie, WTC II, Koning Albert II-laan 30, 1000 Brussel. 
 
 
 
 
 

 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

Mol 

Jacob Smitslaan 22 

2400 Mol 

 

 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/nl/tools-ocmw/handleiding). 
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2. INSPECTIES 

 

 Omschrijving Jaar Bijlage 

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

medische kosten 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

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

Geen controle 

uitgevoerd 
 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
Jaar 2016 

Bijlage 5: controle van het 

stookoliefonds 

6 Fonds voor Participatie en Sociale Activering 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

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

subsidies, Wet 04/09/2002 

8 De behandeling van de knipperlichten 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

9 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: controle van de GPMI toelagen 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

 

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

deze brief. 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 

 

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

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

stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. 

De inspecteur heeft de controles in goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren.  

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig 

bijkomende informatie verschaft.  

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 

 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de vaststellingen en de 

aanbevelingen per gecontroleerde materie. 

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

Deze hebben betrekking op het naleven van de regelgeving en/of de procedures en of 
goede praktijken. De gedetailleerde informatie per dossier vindt u in de 

controleroosters bijgevoegd bij het verslag.  

De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te 

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

 

De dossiers kunnen beter opgebouwd worden. Momenteel is het niet altijd even 

gemakkelijk om zaken terug te vinden. De dossiers zijn verschillend opgemaakt 

naargelang de verantwoordelijke maatschappelijk werker. Het wordt aanbevolen een 

andere structuur te volgen waarbij alles wat betrekking heeft op een beslissing bij 

elkaar te bundelen. Er werd tijdens de debriefing vermeld bij welk OCMW er inspiratie 

kan opgedaan worden. Met het oog op digitalisering is het tevens van belang de juiste 

linken te leggen tussen sociale verslagen, bewijsstukken, beslissingen, enz. 

 

Het is wenselijk dat het OCMW bekijkt of het standaard opvragen bij een nieuwe 

aanvraag van de “Patrimoniumdocumentatie FOD Financiën” of “Ontvangerij registratie 

en domeinen” wenselijk is. Bij een verlenging wordt er opnieuw een intakedocument 

en ontvangstbewijs opgesteld en ter ondertekening van de begunstigde voorgelegd. Dit 

is niet nodig bij een verlenging. Standaard wordt er de KSZ-stroom inkomsten 

geraadpleegd, wat op zich geen belang heeft voor aanvragen leefloon (de stroom 

betreft inkomsten uit verleden, niet op moment van de aanvraag). 

 

Zoals bij de vorige controle ook vastgesteld worden bij de intake soms nog steeds 

tegelijk twee formulieren gebruikt: het "aanvraag steun- en/of 

dienstverleningsformulier" en "intakeformulier". Het is aan te bevelen dit te herbekijken 

de een ééngemaakt formulier te gebruiken. Bij het intakeformulier moet de aanvrager 

handgeschreven vermelden "gelezen, oprecht en volledig verklaard" wil dit document 

rechtskracht hebben. Dit was regelmatig niet het geval. 

 

Bij een nieuw sociaal verslag is het moeilijk terug te vinden wat er veranderd is ten 
aanzien van het vorige verslag. Dit kan opgelost worden door aan het begin van het 

sociaal verslag ruimte te voorzien voor wat er nieuw is. Bovendien zijn vele sociale 

verslagen nog steeds niet getekend door de maatschappelijk werker. De correct 

getekende en gedateerde sociale verslagen zouden per Comité geklasseerd worden in 

het archief. Het wordt aanbevolen na te gaan wat de bedoeling hiervan nog kan zijn. 

Het is namelijk zo dat de officiële verslagen in de dossiers moeten teruggevonden 

worden. Dit was reeds een opmerking bij de vorige controle. 

 

De bewijsstukken betreffende inkomsten zijn niet steeds terug te vinden. Deze zouden 

duidelijk gekoppeld moeten worden aan de berekening van het aanvullend leefloon. Het 

is bovendien aan te bevelen een print van de berekening toe te voegen aan het sociaal 

verslag, of de berekening zelf te vermelden in het sociaal verslag.  

 

Er was niet steeds een bewijs terug te vinden dat de KSZ-stromen werden 

geraadpleegd. Het wordt aanbevolen een aparte rubriek in het sociaal verslag in te 

voegen, waarbij er vermeld wordt welke stromen geraadpleegd werden, met welk 

resultaat.  

 

Ook huisbezoeken worden niet steeds vermeld, of tenminste geen datum. Het is 

verplicht minstens één maal per jaar een huisbezoek uit te voeren. De resultaten van 

een afgelegd huisbezoek dienen vermeld te worden in het sociaal verslag. 

 

GPMI: de sociale balans is de facto vaak aanwezig, maar moet nog geformaliseerd 

worden, door ofwel een apart document te gebruiken, ofwel een sociaal verslag als 
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dusdanig te benoemen. Het GPMI mag vaak concreter ingevuld worden en hierbij moet 

er ook rekening gehouden worden met de wensen van de begunstigde (twee 

richtingsverkeer).  

Er moeten strikter op toegekeken worden of het wettelijk vereiste aantal evaluaties 

wordt bereikt per dossier. Dit is immers een reden om de verhoogde toelage voor een 

dossier terug te vorderen. 

 

De kennisgevingsbrieven zijn zodanig geformuleerd dat de verstaanbaarheid in het 

gedrang komt. Bovendien worden wel de elementen van de berekening opgesomd, 

maar niet de berekeningswijze (formule). Dit laatste moet verplicht voorzien worden. 

Het OCMW kan er ook voor opteren de berekening in bijlage bij de kennisgeving mee 

te sturen. 

Bij de overgang naar een tewerkstelling artikel 60§7 wordt tevens de juiste 

terminologie niet gebruikt.  

Het is van groot belang de weigeringen uitgebreider te motiveren. Louter vermelden 

dat iemand niet meewerkt aan het sociaal onderzoek is onvoldoende. Er moet vermeld 

worden waarom dit zo werd beoordeeld. Als de reden bijvoorbeeld het niet 

binnenbrengen van documenten is, dan moet er ten eerste nagegaan worden of de 

afwezigheid van deze documenten van fundamenteel belang is om het leefloon te 

weigeren, en ten tweede moet de weigeringsbeslissing tenminste vermelden welke 

documenten dan ontbraken.    
Tenslotte mag bij terugvorderingsbeslissingen naar aanleiding van subrogatie het niet 

lijken alsof er gevorderd wordt bij de cliënt zelf. Dit zal zeer verwarrend zijn voor 

betrokkene. 

In het algemeen moet er veel meer aandacht besteed worden aan de kennisgevingsbrief 

vooraleer deze te versturen: nakijken op fouten of zaken die moeilijk begrijpbaar zijn. 

De kennisgeving is namelijk het eindresultaat van een heel proces. 

De opmerkingen naar aanleiding van de kennisgeving zijn niet nieuw en werden ook 

reeds bij de vorige controle grotendeels geformuleerd. 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

Het sociaal verslag dient melding te maken van “bijzondere “gegevens die een weerslag 

hebben op het mogelijke recht: bvb de aanwezigheid van meerdere appartementen ; 

bvb het verblijf van de partner in een rusthuis ; bvb inwonende personen zonder RVV-

statuut die samenwonen met de aanvrager en voor wie een inkomensonderzoek moet 

gebeuren 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

Het bedrag dat ingegeven werd in het Uniek jaarverslag kon financieel niet exact 

bewezen worden door het OCMW. Op het moment dat het OCMW de aangifte doet 
zou het de wijze waarop dit bedrag werd samengesteld moeten bewaren. Het 

eenvoudigste is één artikelnummer te gebruiken waarop de tussenkomsten in het kader 

van dit Fonds worden geboekt. Naast het specifieke artikel voor dit Fonds boekte het 

OCMW ook uitgaven op het artikel 64810005 (niet terugvorderbare steun). De steun 

die aanvankelijk geboekt wordt op dit artikel en in aanmerking komt voor tussenkomst 

in het kader van dit Fonds zou op het einde van het boekjaar overgeboekt moeten 

worden naar het artikel voor het Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit. 
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Indien het OCMW kosten indient via het luik preventie, dan moet het OCMW de 

beslissing tot het betalen van kosten laten voorafgaan door een (sociaal) verslag en een 

beslissing. Facturen dienen vanzelfsprekend ook in het dossier bewaard te worden. 

Wat er allemaal kan ingediend worden on het luik preventie staat uitgelegd in de 

omzendbrief van 13/04/2010. 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

De controle van de RMI-dossiers leidde tot minder terugvorderingen dan bij de vorige 

controle, al zijn er nog heel wat opmerkingen die bij vorige controle geformuleerd 

werden nog steeds van toepassing. De inspectie heeft wel kunnen vaststellen dat er 

vooruitgang werd geboekt in de opmaak van de sociale verslagen en het 

voeren/opvolgen van het sociaal onderzoek. Ook wat betreft de nieuwe regelgeving 

rond het GPMI kon er vastgesteld worden dan er een sterke basis aanwezig is.  

 

Debriefing 

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van drie 

personeelsleden van de administratie en het diensthoofd sociale dienst. Dit gebeurde in 

een constructieve sfeer, waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte 

opmerkingen.  

Er werden concrete vragen gesteld over het leefloon (wanneer rekening houden of niet 
met inkomsten ascendenten/descendenten 1ste graad). Voor vragen omtrent artikel 

60§7 werd er doorverwezen naar de Vlaamse Gemeenschap, vermits geen federale 

bevoegdheid meer. 

 

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 
 

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle. 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings-

periode 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

sociale dossiers 

Jaar 2017 Cf. bijlage nr. 3 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Sociaal Gas- en 

Elektriciteitsfonds 
Jaar 2016 €1.073,96 

Door onze 

diensten 

Op de volgende 

subsidie die u wordt 

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

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

aanvaarding van de resultaten van de inspectie.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke 

Integratie: 

De directeur-generaal, 

 
 

 

 

 

Anne-Marie VOETS 

 

  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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BIJLAGE 3 

CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET BETREKKING TOT DE WET VAN 26/05/2002 

INZAKE HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, OVEREENKOMSTIG ART 57 

VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2017 

 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

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

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

individuele dossiers. 

 

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE  
 

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

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

 Afleveren van een ontvangstbewijs;  

 Opstellen van een aanvraagformulier;  

 Aanwezigheid van bewijsstukken;  

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

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

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen 

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

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

dossiers, waarbij enkel soms bewijsstukken ontbraken. 

 

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF  
 

33 individuele dossiers werden gecontroleerd.  

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

 

3. CONCLUSIE 
 

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

procedure met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet 

nageleefd en/of de wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen 

ter zake werden geformuleerd in deel 1 van dit verslag. 

 

De inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in 
Controletabel 3. Graag ontvingen we deze informatie vóór het einde van de 2de maand 

volgend op de verzendingsdatum van dit schrijven. 

 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3.  
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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 

€58.033,08 €58.313,08 €280 

 

Er werd een mogelijk te veel ontvangen subsidie van €280 vastgesteld. Dit verschil is 

waarschijnlijk te wijten aan jaaroverschrijdende boekingen. 

 

 

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

 

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

verwarmingstoelages:  

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

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

 Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met 

betrekking tot de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag 

wordt ingediend et gaat na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;  

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

 Betaling binnen de 15 dagen.  

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:  

 factuur of leveringsbon;  

 statuut van de aanvrager;  

 zijn bestaansmiddelen; 

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

 gezinssamenstelling. 

 

Uw centrum heeft 379 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.  

 

Er werd vastgesteld dat de bewijsstukken aanwezig waren in de gecontroleerde 

dossiers.  
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3. CONCLUSIES 
 

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

verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.  
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CONTROLE VAN DE TOELAGES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 4 

SEPTEMBER 2002 BETREFFENDE HET SOCIALE FONDS GAS- EN ELEKTRICITEIT   

JAAR 2016 

 

De controle wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 Controle van de personeelskosten 

 Boekhoudkundige controle inzake betaling van facturen of preventieve 

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

subsidies die toegekend werden door de POD MI 

 Controle op de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op 

een steekproef van dossiers.  

 

1. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN ART.4 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 142.656,27 

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

van 3 voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 3,5 VTE ingevoerd.  

 

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

personeelslid toegewezen aan dit fonds.  

 

Financieel resultaat van de personeelskosten  

Ontvangen subsidies voor de personeelskosten: € 142.656,27 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 181.715,56 

Terug te vorderen verschil: € 0 

 

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

KADER VAN EEN PREVENTIEF ENERGIEBELEID 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van €17.591,55 

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 17.738,44 + 304,00 (preventie) 15.086,53 + 1.976,06 

Terugvorderingen 0 0 

Netto-uitgaven 18.042,44 17.062,59 

  
Art 6, uitgekeerd bedrag: €17.591,55 

Netto-uitgaven aangegeven in het Uniek Verslag: €18.042,44 

Netto-uitgaven goedgekeurd na de controle: €17.062,59 

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

Terug te vorderen saldo: €528,96 



  12 

 

 

2.1 Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

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

tegemoetkomingsbedrag van € 17.738,44.  

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. 

 

Motivering van de weigeringen van individuele financiële steun  

€545 wegens geen bewezen link met dit Fonds (stookoliefactuur en geen 

gas/elektriciteitsschulden), en dubbele betoelaging vanuit Stookoliefonds. 

 

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

Het OCMW heeft 1 actie aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van €304.  

Deze actie werd gecontroleerd.  

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle per begunstigde in 

controletabel 7C. 

 

3. CONCLUSIES 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd een subsidiebedrag van €1.073,96 = €545 + 

€528,96 onterecht ontvangen.  

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

u zal worden toegekend. 

 


