
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

24/04/2018. 

 

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:  

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

 Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende 

boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure 

 De controletabellen per begunstigde  

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

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

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst 

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

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

 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

Olen 

Lichtaartseweg 9 

2250 Olen 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   4 

   

  OLEN/W65B-RMIB-SFGE-KNI/2018 
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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 
Uitgevoerde 

controle 

Bijlage 

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

medische kosten 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 
2013-2016 

Bijlage 2: controle toelagen, Wet 

02/04/65 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: controle van de sociale dossiers 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2012: boekhoudkundige controle 
2014-2016 

Bijlage 4: controle van de toelagen, 

Wet van 26/05/2002 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

6 Fonds voor Participatie en Sociale Activering 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

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

subsidies, Wet 04/09/2002 

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

knipperlichten 

9 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: controle van de GPMI toelagen 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

 

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.  

 

Een speciale vermelding voor het extra-boekhoudkundig werk van de financiële dienst om te 

voorzien in een correct overzicht van de gerealiseerde ontvangsten, wat via het 

boekhoudpakket van uw softwareleverancier niet mogelijk was.  

Vanwege het OCMW als vanwege de inspectie zijn er belangrijke vragen aan de 

softwareleverancier om op korte termijn een  aantal aanpassingen te doen opdat het 

OCMW minder voorbereidingswerk heeft voor een inspectie en de inspectie transparante 

documenten voorgelegd krijgt die rechtstreeks uit de boekhouding komen. 

Hiertoe is een tekst opgenomen, terug te vinden bij Controletabel 2 van dit document. 

Deze tekst werd ook door de inspectiedienst aan uw softwareleverancier overgemaakt. 
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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. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

& 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Er is een zeer goede opvolging van de subsidies. De effectief geïnde ontvangsten worden 

ook correct aangegeven aan de POD MI. Het OCMW blijft zijn goede werking 

hieromtrent voortzetten, wat een positieve vaststelling is. 

 

Problematisch voor deze controles is echter het boekhoudkundig pakket waarmee het 

OCMW momenteel werkt. Dit laat niet toe om lijsten af te leveren zoals gewenst door de 

inspectie. Niet alleen voor het uitvoeren van controles is dit problematisch, ook voor de 

opvolging voor het OCMW is dit zeer onpraktisch. Het verplicht het OCMW om buiten 

de boekhouding in excel zelf lijsten bij te houden om een correcte opvolging te 

garanderen. Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn.  

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

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

verzorgde manier beheert.  

 

Wanneer er uit het sociaal onderzoek blijkt dat er onvoldoende middelen zijn om de 

energiefacturen te betalen, wordt er niet verwacht dat er eerst een achterstand moet zijn. 

Als uit dit onderzoek duidelijk blijkt dat door deze toelage de facturen tijdig betaald 

kunnen worden is dit voldoende. Er wordt wel van het OCMW verwacht dat het een 

opvolging doet van het dossier en erover waakt dat er geen achterstallen ontstaan. 

Het OCMW kàn dus een toelage uitkeren aan een persoon zonder schuldenlast onder 

strikte voorwaarden: 

1) Uit het onderzoek moet de noodzaak blijken: door bijvoorbeeld het geheel van 

uitgaven en inkomsten naast elkaar te leggen kan via het sociaal verslag bewezen 

worden dat begunstigde zonder tussenkomst van dit Fonds de voorschotfacturen 

niet allen zou kunnen betalen. Dit was het geval bij de gecontroleerde dossiers; 

2) Er dient in de beslissing van de toekenning bepaald te worden dat deze gebeurde in 

het kader van dit Fonds. Dit was het geval bij de gecontroleerde dossiers; 

3) Het OCMW dient een opvolging te doen dat de facturen tijdig betaald worden. 

Een bewijs van de energieleverancier dient in het dossier aanwezig te zijn dat er 

geen energieschulden zijn. Dit laatste bewijs was niet aanwezig in de dossiers. 
Wordt aan deze voorwaarden in de toekomst niet voldaan, dan zal de toelage 

teruggevorderd worden. 
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Uw centrum heeft geen kosten aangevraagd in het kader van preventieve acties. De 

opleidingskosten of de kosten in verband met informatiesessies, bestemd voor de 
begunstigden, kunnen bijvoorbeeld worden ingevoerd op dit gedeelte van de toelage. 

Hetzelfde geldt voor de kosten in verband met de steun voor een betere isolatie van 

woningen, maar ook voor de installatie van budgetmeters, … Voor meer informatie 

omtrent preventieve maatregelen in het kader van het Gas- en Energiefonds verwijzen we 

u naar de omzendbrief van 13/04/2010. 

 

 
5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

In alle gecontroleerde materies zet het OCMW de goede werking verder en werd er 

rekening gehouden met in het verleden gemaakte opmerkingen. 

 

Debriefing 

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van een lid van de 

financiële dienst. Dit gebeurde in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon 

vinden in de gemaakte opmerkingen. 

 

6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle 
Gecontroleerde  

Periode 

Eventueel 

te weinig  

ontvangen 

Terugvorderings- 

procedure 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

boekhoudkundige controle 
2014-2016 Zie bijlage 4 

Uit te voeren door 

uw diensten 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2013-2016 €334,84 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

De behandeling van de 

knipperlichten 
2015-2016 Cf. bijlage nr. 8 Door onze diensten Op maandstaat 4/2018 

 

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.  

 

 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be


6 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie: 

 

 

 

 

 

 

 

Rudi Crijns 

Diensthoofd Inspectiedienst 
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BIJLAGE 2 

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL 

1965 – PERIODE 2013-2016 

 

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 FINANCIELE RESULTATEN VAN DE CONTROLE 

 

1.1 Analyse van de uitgaven 
 

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat 

vastgesteld. 

 

1.2 Analyse van de ontvangsten 

 

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er 

te veel toelagen werden ontvangen voor €334,84. 

 

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 C 

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

€334,84 (zie de controletabel 2C). 

 

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

toepassing afgesloten worden. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode is, behoudens 

veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.  
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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 2014-2016 

 

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

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

omtrent het leefloon betaald door het OCMW. 

 

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN 
 

1.1 Cijfers volgens de POD MI 
 

2014 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50%) € 99.563,82 € 21.882,67 

Leefloon (55%) € 98.437,02 
 Soc.integratieproject student(60%) € 14.766,20 € 5.040,38 

Soc.integratieproject student(65%) € 24.970,31 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 4.163,64 € 65,43 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 8.827,49 € 22,42 

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 1.089,82 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 198,33 

 Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode  -€ 4.069,77 -€ 27.010,90 

2015 

  Leefloon (50%) 

 
€ 9.672,90 

Leefloon (55%) € 233.992,16 € 4.468,91 

Soc.integratieproject student(60%) 

 

€ 240,90 

Soc.integratieproject student(65%) € 29.976,05 € 1.065,63 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) 

 

€ 980,26 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 8.299,96 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 1.111,62 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 246,72 

 
2016 

  Leefloon (50%) 

 

€ 6.809,67 

Leefloon (55%) € 194.186,21 € 17.475,95 

Soc.integratieproject student(60%) 

 

€ 570,29 

Soc.integratieproject student(65%) € 25.044,80 € 871,90 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 43.981,09 € 263,40 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 6.194,79 € 2.921,40 

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 4.558,53 

 

   Regularisaties 2017 mbt controleperiode € 3.565,67 € 43.918,66 

   TOTAAL € 799.104,46 € 89.259,87 
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Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de 

gecontroleerde periode:  

€ 799.104,46 – € 89.259,87 = €709.844,59 

 

1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

2014 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 197.571,20 € 16.428,60 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 40.837,49 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 3.722,50 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 8.827,49 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 1.089,82 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 198,33 

 2015 

  Leefloon (50% - 65%) € 236.485,07 € 30.408,39 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 28.541,09 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 197,22 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 6.282,92 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 1.111,62 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 246,72 

 
2016 

  Leefloon (50% - 65%) € 190.120,54 € 43.801,86 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 25.346,59 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 48.178,68 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 11.006,67 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 4.558,53 

 

   TOTAAL € 804.322,48 € 90.638,85 

 

 

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

€ 804.322,48 - € 90.638,85 = €713.683,63. 

 

1.2 Vergelijking van de totalen 
 

Periode 2014-2016 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR) €709.844,59 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR) €713.683,63 

Verschil (in EUR) €3.839,04 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %) 0,54 

Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 55% (in EUR) €2.111,47 
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2. CONCLUSIE  
 

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen voor maximaal €3.839,04 (aan 

100% berekend).  

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

de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten 
bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002). 

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

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

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

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

De eventuele regularisaties dienen overgemaakt te worden voor het einde van de derde 

maand na ontvangst van dit schrijven. 

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

toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.  
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BIJLAGE 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 € 23.776,05  om de personeelskosten te dekken. Die subsidie moet 

het mogelijk maken om het loon van 0,5 voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 1,4 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: €23.776,05 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: €28.560,26 

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 
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Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van €5.046,76 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 5.051,85 5.051,85 

Terugvorderingen 0 0 

Netto-uitgaven 5.051,85 5.051,85 

  
 

2.1 Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

10 dossiers van financiële steun werden door het OCMW aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van €5.051,85.  

Al deze dossiers werden 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  
 

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

 

3. CONCLUSIES 
 

Dankzij de controle kon er worden vastgesteld dat de uitgaven die door het OCMW werden voorgesteld voor het gecontroleerde jaar 

inderdaad in aanmerking kwamen – de toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.  
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BIJLAGE 8 

CONTROLE KNIPPERLICHTEN PERIODE 2015-2016 

 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: 

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

 De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft (feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht 

werden verstuurd door de POD MI. 

 

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende feedbackcodes corresponderen met de realiteit. 

 

 

1. ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN 

 

Alle knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2016 werden gecontroleerd. 

 

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met 

 Feedbackcode 2 ‘terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren bezorgd worden’: er werd nagegaan of er wel degelijk een 

terugvordering werd beslist en geboekt door het OCMW. 

 

Bij controle bleek dat het OCMW de bedragen ondertussen gedeeltelijk ontvangen heeft, maar nog niet doorgestuurd had naar de POD MI via 

formulier D. Het gaat om €707,99. In de week volgend op de inspectie stuurde het OCMW deze formulieren D door. 

 

De resultaten per dossier van deze controle vindt u verder in dit verslag in controletabel 8. 

 

2. CONCLUSIES 

 

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes correct waren, maar dat de geïnde bedragen nog niet doorgegeven 

werden. 

Het OCMW stuurde de correctieformulieren door in de week volgend op de controle. 
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Er zal bijgevolg geen verdere terugvordering plaatsvinden. 

Voor één dossier staat er nog een knipperlicht open voor een gedeelte van het bedrag. 

Wanneer dit bedrag door het OCMW ontvangen wordt moet dit via formulier D overgemaakt worden aan de POD MI. 
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OVERZICHT VAN AANPASSINGEN DIE NODIG ZIJN AAN HET 

BOEKHOUDPAKKET VAN SOFTWARELEVERANCIER REMMICOM 

 

Boekhoudkundige inspectie van de subsidies toegekend in het kader van de 

wet van 02 april 1965 en van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht 

op maatschappelijke integratie 

 

Om de inspectie vlot te kunnen te laten verlopen dient het OCMW een aantal 

documenten voor te leggen aan de inspecteur. Bij de voorbereiding en tijdens de 

inspectie kwamen er een aantal tekortkomingen naar boven. Het betrof de 

boekhoudkundige inspectie van de subsidies toegekend in het kader van de wet van 02 

april 1965 en van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 

integratie. 

 

1. Proef- en saldibalans 

De proef- en saldibalans kan enkel voor alle boekhoudkundige artikels opgevraagd 

worden en niet voor bepaalde 6- en 7-rekeningen (bvb. alle uitgaven en ontvangsten 

van leefloonartikels) 

 

2. Uitgaven 

Het grootboek van de budgettaire verrichtingen (uitgaven) toont alle gegevens van 

alle cliënten door elkaar. Deze lijst kan niet gebruikt worden. De inspectie vraagt 

om het grootboek gesorteerd per derde op 1 lijst te verkrijgen. 

Er is wel een mogelijkheid (lijst grootboek leveranciers) om deze per derde te 

verkrijgen, maar ook hier zijn een aantal problemen. Ten eerste verkrijg je niet 1 

lijst maar een document per derde en deze worden gesorteerd per 

klantnummer/rijksregisternummer (niet op naam). Vervolgens worden de gegevens 

in dalende volgorde van ingave/factuurnummer weergegeven. Een oplopende 

volgorde zou logischer zijn. Bovendien ontbreekt ook een omschrijving (periode) 

van de uitbetaalde steun. 

 

3. Effectieve ontvangsten 

De inspectie vraagt om een lijst van de effectieve ontvangsten per 7-rekening per 

boekjaar voor te leggen. 

Via “lijst grootboek klanten” krijgt het OCMW een document per cliënt. Hier 

ontstaat hetzelfde probleem als vorige lijst van de uitgaven (niet 1 lijst en niet 

alfabetisch). Het voordeel van 1 lijst is dat je een eindtotaal kan bekomen van alle 

ontvangsten en openstaande saldi van alle klanten. 

Een bijkomend probleem is dat het saldo van de vordering op dit document niet het 

resultaat toont dat gevraagd werd. 

Voorbeeld: lijst opbrengsten boekjaar 2014 tot 2014 financieel van 01/01/2014 tot 

31/12/2014. 

Wanneer de opbrengst niet in 2014, maar in een later jaar werd ontvangen, dan 

vertoont het saldo “0 euro” terwijl de opbrengst van 2014 nog openstond voor een 

bedrag van 100 euro en er eigenlijk “100” had moeten verschijnen. 

Tenslotte is het zo dat wanneer vorderingen volledig zijn ontvangen, deze niet meer 

getoond moeten worden op de volgende boekjaren. 
 


