
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum van 6 

tot en met 8 november 2017. 

Dit rapport is een aangepaste versie en vervangt het rapport dat u op 18/01/2018 

werd verzonden.  Deze aangepaste versie houdt rekening met uw opmerkingen op 

het vorig rapport. 

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  

Overpelt 

Peltanusstraat 9 

3900 OVERPELT 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   5 

   

 Overpelt/W65B-RMID-RMIB-SCP-SFGE/2017 
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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). 

  

http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding
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2. CONTROLES 
 

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2014 – 2015 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
2016 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2014 – 2015 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
Geen controle 

uitgevoerd 
Bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

2015 
Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2015 
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 heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren. 

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

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

informatie verschaft. 

 

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. 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

De onderstaande tabel(len) geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen 

per gecontroleerde materie. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Er werd een uitstekende opvolging vastgesteld van de uitgaven, ontvangsten en bijhorende 

betoelaging voor de financiële steunen die werden verstrekt in het kader van de Wet van 02 

april 1965. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Uit de dossiers blijkt een goede opvolging van de begunstigden. De sociale verslagen zijn 

uitgebreid en bekijken de problematiek en mogelijkheden van de cliënten vanuit 

verschillende invalshoeken. De nodige bewijsstukken zijn aanwezig en de resultaten van de 
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huisbezoeken zijn meestal terug te vinden in de sociale verslagen. 

 

Gelieve wel nog aandacht te besteden aan de volgende aanbevelingen: 
 

Het OCMW overschrijdt de periode van 30 dagen voor het nemen van de beslissing 

In bepaalde dossiers werd vastgesteld dat er geen beslissing werd genomen binnen de 30 

dagen na de aanvraag tot RMI. Elke beslissing moet genomen worden binnen de 30 dagen na 

de aanvraag, zowel voor een toekenning als voor een weigering en moet binnen de 8 dagen 

betekend worden (artikel 21§4 van de wet). 

 

Indien het OCMW over onvoldoende gegevens beschikt om een beslissing te kunnen 

nemen, als gevolg van bijvoorbeeld gebrek aan medewerking van de aanvrager, of 

ontbrekende stukken die door de aanvrager niet tijdig werden ingediend, dient er een 

beslissing van weigering te worden genomen. Bij een latere zitting kan er wel worden 

toegekend vanaf de initiële datum van aanvraag, dit vooral als de tijd tussen de aanvraag en 

het BCSD onvoldoende ruimte liet voor gedegen sociaal onderzoek. 

 

De sociale balans 

De sociale verslagen in uw OCMW zijn met veel diepgang opgesteld en bevatten reeds een 

duidelijke analyse van de verschillende levensdomeinen van de cliënt en de problemen en 

mogelijkheden die hiermee in verband staan. Het is echter aan te raden om dit principe van 

de sociale balans op een duidelijke en expliciete wijze naar voren te brengen in de sociale 

verslagen of in een apart document. Dit vormt immers de basis voor het opstellen van een 

goed GPMI en de hieraan gekoppelde verhoogde toelagen. 

 

Om dit te bereiken kan er worden gewerkt met rubrieken waarin de verschillende 

levensdomeinen van de cliënt worden besproken en hier een analyse van wordt gemaakt 

door de begeleidende maatschappelijk werker (sociale balans/anamnese). Deze kunnen dan 

in het GPMI worden omgezet in duidelijke doelstellingen en concrete en meetbare stappen 

voor de cliënt en het OCMW. Deze stappen zullen dan op hun beurt worden geëvalueerd 

op hun uitvoering en impact. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Er is een zeer goede opvolging van de RMI-subsidies waargenomen. De effectief geïnde 

ontvangsten worden ook correct aangegeven aan de POD MI. Het OCMW hield hier 

duidelijk rekening met de opmerkingen van eerdere inspecties, met een uitermate positief 

resultaat als gevolg. 

 

In verband met de correcte aangifte van de effectief geïnde terugvorderingen nog volgende 

aandachtspunten: 

- De datum in voege van het formulier D is de datum van de maand en het jaar waarin 

de ontvangst geboekt wordt in de boekhouding van het OCMW, het moment dus 
dat het geld effectief ontvangen wordt door het OCMW. De referteperiode is de 

periode waarop de ontvangst betrekking heeft, dus de periode waar er te veel 

leefloon werd uitgekeerd. 

- Als er meerdere ontvangsten worden aangegeven op dezelfde dag dient de datum in 

voege te worden aangepast. Indien niet, zullen de verschillende formulieren D elkaar 

overschrijden. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor die dag zal dan 

worden geregistreerd. 
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- Als bijkomende ondersteuning kan in de omschrijving van de ontvangsten in de 

boekhouding een gestandaardiseerde commentaar worden gebruikt. Vb. ‘TV’ 

‘Leefloon’ ‘Naam’ ‘periode betrekking’. Dit zorgt er voor dat alle nodige informatie 
voor het invullen van de D-formulieren aanwezig is in de lijsten uit de boekhouding 

en dat er duidelijke overzichtslijsten van de effectief geïnde ontvangsten kunnen 

worden voorgelegd. 

 

Fonds voor Participatie en Sociale Activering 

 

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

verzorgde manier beheert. Het OCMW stelde een duidelijk reglement en aanvraagformulier 

op voor de verdeling van de middelen van het fonds en bereikt hiermee een brede 

doelgroep. 
 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

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

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

een schuldproblematiek. Gelieve wel nog aandacht te besteden aan de volgende 

opmerkingen: 

 

Indien een dossier SFGE nog niet met een schuldenlast kampt of werd opgenomen in 

budgetbeheer, terwijl er wel energiekosten ten laste werden genomen ter voorkoming van 
het ontstaan van schulden, is het aangeraden om dit in te dienen bij het individuele 

preventieve luik van het fonds. 

 

Indien er andere kosten dan gas of elektriciteit werden ingediend dient er te worden 

aangetoond dat er ook sprake is van onvermogen voor het betalen van de energiefacturen. 

 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Bij het afronden van de inspecties werden de resultaten besproken met het hoofd van de 

sociale dienst en de betrokken medewerkers. Ook werden hier de controleroosters ter 

nazicht overhandigd.  

 

Gezien de goede resultaten van de inspectie werd er vooral aandacht besteed aan de 

vereisten voor het GPMI en de bijhorende toelagen. De belangrijkste aanbeveling in deze is 

het duidelijk en expliciet naar voren brengen van de sociale balans van de OCMW-cliënten in 

de sociale verslaggeving. Deze biedt immers de mogelijkheid om de belangrijkste problemen 

te bepalen waarop de doelstellingen en stappen in het GPMI kunnen worden gebaseerd. In 

dit kader werd er ook documentatie verschaft over enkele mogelijke systemen die reeds 

worden toegepast in andere OCMW’s. 

 

Uw medewerkers toonden tijdens de inspecties aan dat ze op een goede en constructieve 

wijze rekening hielden met de opmerkingen en aanbevelingen die tijdens eerdere controles 

werden gesteld. Dit was vooral merkbaar bij het afpunten van de gevraagde toelagen met de 
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OCMW-boekhouding. De inspecteur wenst uw medewerkers dan ook te bedanken voor 

hun inzet en goede samenwerking. 

 

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 subsidietekorten vast tijdens de controle. 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings

-periode 

Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2015 € 338,27 
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 
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


7 
 

 
 
 
BIJLAGE 2: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 

APRIL 1965 – PERIODE VAN 2014 - 2015 
 

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 werden geen verschillen met de subsidiëring door de Staat 

vastgesteld. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

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

vastgesteld. 

 

2. Conclusies 
 

Dankzij de uitstekende opvolging van dossiers door uw diensten, werden er geen verschillen 

vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de subsidies die 

toegekend werden door de POD MI.  
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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 2016 
 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

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

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

individuele dossiers. 

 

1. Algemene analyse van de procedure  
 

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

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

 Afleveren van een ontvangstbewijs;  

 Opstellen van een aanvraagformulier;  

 Aanwezigheid van bewijsstukken;  

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

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

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

 

De inspecteur stelt vast dat deze procedure grotendeels correct werd toegepast voor de 

gecontroleerde dossiers. Gelieve wel nog aandacht te besteden aan de volgende elementen: 

 Het behandelen van de aanvragen en het nemen van een beslissing binnen de 30 

dagen na de aanvraag. 

 De aanwezigheid en correctheid van de verstuurde kennisgevingen ivm de 

beslissingen van het BCSD. 

 Het expliciet opnemen van de sociale balans in de sociale verslaggeving of een apart 

document. 

 

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

Tien 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 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. 
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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 - 2015 
 

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

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

omtrent het leefloon betaald door het OCMW. 

 

1. Analyse van de rekeningen 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 
 

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

gecontroleerde periode op basis van de geactualiseerde gegevens op jaarbasis: € 331.641,59 

 

  

2014 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) (101) € 86.167,03 € 18.728,83

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 263,66 € 754,53

Project individuele integratie (70%)(104) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 54.459,69 € 0,00

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) € 3.852,14 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 3.269,46 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 0,00 € 0,00

2015

Leefloon (50% - 65%) (101) € 105.840,91 € 5.110,84

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 0,00 € 0,00

Project individuele integratie (70%)(104) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 79.739,52 € 0,00

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) € 14.949,24 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 7.694,14 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 0,00 € 0,00

TOTAAL € 356.235,79 € 24.594,20

POD MI
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B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

 
 
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode: € 351.987,97 

 

C. Vergelijking van de totalen 
 

 
 

Het grote verschil in de cijfers voor de terugvorderingen wordt verklaard door de aangifte 

van terugvorderingen met terugwerkende kracht. Deze correcties werden ingevoerd naar 

aanleiding van de opmerkingen die tijdens eerdere inspecties werden gesteld. 

 

2. Controle van een steekproef van dossiers 
 

Alle dossiers werden geanalyseerd. Hieruit bleek dat de rechtzettingen van het OCMW 

allemaal correct waren en dat er geen effectief verschil aanwezig is tussen de gevraagde 

toelagen en de uitbetaalde steunen in het kader van het RMI. 

 

2014 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) (101) € 144.899,57 € 0,00 *

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 0,00 € 0,00

Project individuele integratie (70%)(104) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 0,00 € 0,00

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) € 4.059,28 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 0,00 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 0,00 € 0,00

2015

Leefloon (50% - 65%) (101) € 198.588,44 € 7.678,14 *

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 0,00 € 0,00

Project individuele integratie (70%)(104) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 0,00 € 0,00

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) € 0,00 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 12.118,82 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 0,00 € 0,00

TOTAAL € 359.666,11 € 7.678,14

*Aangifte TV'en in 2014 zijn achterstallige aangiftes nav eerdere controles

*Betreft de terugvorderingen van 2014 EN 2015

OCMW

Uitgaven € 356.235,79 € 359.666,11 -€ 3.430,32 -0,96%

Terugvorderingen € 24.594,20 € 7.678,14 € 16.916,06 68,78%

Netto-uitgaven € 331.641,59 € 351.987,97 -€ 20.346,38 -6,14%

2014 - 2015 Verschil in %Cijfers POD MI Cijfers OCMW Verschil in EUR



11 
 

Analyse van de uitgaven 
 

De controle van uw boekhoudkundige stukken bracht geen verschillen met de subsidiëring 

door de Staat aan het licht.  

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

De controle van uw boekhoudkundige stukken bracht geen verschillen met de subsidiëring 

door de Staat aan het licht.  

 

3. Conclusies  
 

Voor de gecontroleerde periode 2014 - 2015, bekwam de inspectie de volgende resultaten: 
 

Het OCMW heeft een correcte toelage ontvangen 

 

Na de controle van de toelagen voor alle individuele dossiers werden er geen verschillen 

met de OCMW-boekhouding vastgesteld. Uw OCMW ontving dus een correcte toelage. De 

inspectiediensten danken u voor uw inzet en moedigen u aan om op deze weg verder te 

gaan. 
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BIJLAGE 6: CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIES VOOR DE BEVORDERING VAN 

PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING, EN VAN DE SPECIFIEKE MAATREGEL VOOR 

KINDERARMOEDE – JAAR 2015 
 

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: € 3.456,00  (activiteiten) + 

€ 2.304,00  (kinderarmoede).  

 Deze bedragen werden volledig gebruikt. 

 Het OCMW stelde een duidelijk reglement op voor de verdeling van de middelen 
van het fonds. 

 Dit reglement bepaalt de gewenste doelgroepen en het bedrag van tussenkomst dat 

per individuele aanvraag kan worden toegekend. 

 Ook bepaalt het de verschillende activiteiten die in aanmerking komen voor 
betoelaging. 

 

2. Boekhoudkundige controle 
 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 
 

3. Controle van de bewijsstukken 
 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

10 effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken).  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 
6A. 

 

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

5 effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken).  

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

6B. 

 

4. Conclusies 
 
Dankzij de controle kon er worden vastgesteld dat de kosten die door het OCMW voor het 

gecontroleerde jaar werden ingediend effectief in aanmerking kwamen. De toegekende 

subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.  

Controlejaar
Effectieve 

Uitgaven OCMW

Effectieve 

Terugvorderingen 

OCMW

Subsidies 

aanvaard door de 

cel DSO van de 

subsidies 

aanvaard na de 

inspectie

2015 € 7.761,65 € 0,00 € 5.760,00 € 5.760,00
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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 2015 
 

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 € 47.552,09 om de 

personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 1 

voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 1.2 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: € 47.552,09 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 47.213,82 

Terug te vorderen verschil: € 338,27 

 

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 € 3.953,77 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. 
 

 
  
Art 6, uitgekeerd bedrag: € 3.953,77 

Netto-uitgaven aangegeven in het Uniek Verslag: € 12.283,03 

Netto-uitgaven goedgekeurd na de controle: € 12.405,10 

Saldo dat reeds gezuiverd werd via het uniek verslag: € 3.953,77 

Terug te vorderen saldo: € 0,00 

OCMW Uniek verslag

Uitgaven € 13.663,81 € 13.541,74

Ontvangsten € 1.258,71 € 1.258,71

Netto (uitgaven – ontv.) € 12.405,10 € 12.283,03

Verschil € 122,07
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Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

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

tegemoetkomingsbedrag van € 12.283,03 

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. 

 

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 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd een subsidiebedrag van €338,27 op een onrechtmatige 

manier ontvangen: €338,27 (art. 4 personeelskosten) + €0,00 (art. 6 boekhoudkundige 

vergelijking) + €0,00 (art. 6 controle van onbetaalde facturen) + €0,00 (art. 6 controle van 

de preventieve acties)  

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

worden toegekend. 

 


