
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

30&31/05/2017. 

 

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  

Retie 

Kerkhofstraat 39 

2470 Retie 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   3 
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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


3 
 

2. CONTROLES 
 

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 
2013-2014 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2013-2015 

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 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
Jaar 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 goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren.  

Tevens wenst de inspecteur de uitstekende 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 tabellen geven 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. Het nodige wordt gedaan om op een zo correct mogelijke 

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

(mogelijk werden er reeds stappen ondernomen gezien de gecontroleerde periode zich in 

het verleden bevindt): 

 

- Voor een LOI-dossier is er geen kennisgeving van de beslissing tot ten laste name van de 

medische kosten. Dit is namelijk niet synoniem met “materiële steun”. Bij het afleveren 

van een medische kaart in het kader van Mediprima dient dit best ook opgenomen te 

worden in de kennisgeving, waarbij de geldigheidsperiode van de kaart ook weergegeven 
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moet worden; 

- De sociale dossiers maken niet steeds melding van eventuele afgelegde huisbezoeken (in 

het kader van de medische kosten zijn huisbezoeken niet verplicht, maar wel aanbevolen). 
Het wordt aanbevolen een aparte rubriek hiervoor te voorzien in het sociaal verslag; 

- Attest dringende medische hulp: moet afgeleverd worden door een erkende arts, en mag 

niet afgeleverd worden door een apotheker bij farmaceutische kosten; 

- Zoals bij de vorige controle werden er logopediekosten ingediend zonder dat er aan de 

terugbetalingsvoorwaarden werd voldaan. De logopediekosten van dit dossier werden 

over de gehele controleperiode teruggevorderd. Zo werd extrapolatie van de medische 

kosten vermeden. Het gaat hier namelijk om een fout die niet representatief was voor de 

andere ingediende medische kosten. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Er werd een goede opvolging vastgesteld van de RMI-subsidies. Er is een kleine 

terugvordering die zal plaatsvinden wegens het vergeten doorgeven van één gerealiseerde 

ontvangst. 

 

Wat betreft de doorgave van de effectief gerealiseerde ontvangsten werkt het OCMW 

echter niet volledig uniform: soms worden ontvangsten correct doorgegeven via formulier 

D. Soms worden ontvangsten echter ook doorgegeven door het uitvoeren van 

compensaties op de uitgaven. Het wordt daarom geadviseerd om de transparantie in de 

doorgave van ontvangsten naar de POD MI toe te verhogen: als de aangemaakte 

vorderingen leefloon met betrekking tot wat de begunstigden moeten terugbetalen aan 

het OCMW leiden tot effectieve terugbetalingen aan het OCMW door 

betrokkene/instellingen (werkloosheidskas, uitkeringen mindervaliden, …) dan moeten 

deze bedragen doorgegeven worden aan de POD met behulp van een formulier D als 

deze bedragen betoelaagd werden. Het wordt aangeraden afbetalingen door begunstigde 

in het kader van een afbetalingsplan één of twee keer per jaar over te maken. Voor 

ontvangsten van werkloosheidskassen, uitkeringen gehandicapten, ziekenfondsen, … 

wordt aanbevolen zo snel mogelijk na ontvangst deze bedragen over te maken om 

“knipperlichten” te vermijden in het kader van de strijd tegen de sociale fraude.  

Compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Voorbeeld: er wordt 700 € 

leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 500. Er 

wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in november effectief 

terug. De betaling van € 700 werd al als betaling aangegeven en moet niet omgezet 

worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van € 700 een recuperatie van 

€ 200 (formulier D). De maand terugvordering op het formulier D is de maand waarin het 

bedrag ontvangen werd.  

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

Het OCMW past de regelgeving correct toe, wat een positieve vaststelling is.  

De meeste dossiers zijn echter onoverzichtelijk samengesteld. 

De toekenning van een toelage uit dit Fonds moet principieel voorafgegaan worden door 

een sociaal verslag. Het wordt aanbevolen beslissing, sociaal verslag, factuur/bewijs 

schuldbemiddelaar en betaalbewijs (aan wie betaald) samen te voegen en te klasseren in 

het dossier. 
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5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Er werd vastgesteld dat het OCMW de opmerkingen gemaakt tijdens voorgaande controles 

oppikt en zo goed als mogelijk gevolg aan tracht te geven. 

 

Debriefing 

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van het hoofd sociale 

dienst. Dit gebeurde in een constructieve sfeer, waarbij het diensthoofd zich kon vinden in 

de gemaakte opmerkingen. 

De manier van werken betreffende het GPMI werd tevens besproken en toegelicht. Er 

werden een aantal inhoudelijke vragen gesteld. 
 

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 

Wet van 02/04/1965, controle 

van de medische kosten 
2013-2014 €2.238,15 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2013-2015 €1.400,48 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Sociaal Gas- en 

Elektriciteitsfonds 
Jaar 2015 €150,00 

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
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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 2013-2014 
 

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 6 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 gecontroleerde elementen op een correcte manier werden 

toegepast. 

 

De inspecteur had bij een aantal dossiers enkele opmerkingen. 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 steeds op een correcte manier 

werden toegepast: 

 naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 

02/04/1965. 
 

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. FINANCIELE 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.  
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Beschrijving van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten  
Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het 

betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). Onder dit bedrag wordt een 

steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde 

“niet-stratificatieformulieren”).  

 

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

Kosten-

type 

Subsidie-

totaal  

(in €) 

Totaal 

steekproef 

(in €) 

Extrapolatie-

factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering  

(in €) 

med1 2.700,14 22.421,21 8,30 NEE 2.141,04* 

far1 1.575,33 15.745,11 9,99 NEE 33,76 

amb1 1.472,25 4.742,34 3,22 NEE 21,99 

hosp1 318,98 318,98 1,00 NEE 0 

TOTAAL     €2.196,79 

 
Legende: 

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. 

 

*€2.141,04 = €2.133,54 + €7,50. Er wordt in een €2.133,54 teruggevorderd wegens 

Logopedie en niet voldaan aan de terugbetalingsvoorwaarden. Door deze kosten af te 

zonderen en uit de steekproef te weren vindt er geen extrapolatie plaats bij MED1. 

 

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten op basis van de steekproef 
bedraagt €2.196,79.  

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 2.595,98 0 

Far2 6.062,37 19,28 

Amb2 6.681,24 11,76 

Hosp2 679,83 10,32 

TOTAAL  €41,36 

 

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

de stratificatie bedraagt €41,36.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1B. 
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4. Algemene informatie 
 

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

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

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

van het M.B. van 30/01/1995”.  
Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV (www.riziv.be) die het 

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

raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.  

 

 

5. Conclusies 
 

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor €2.196,79 + €41,36 

= €2.238,15 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode. 

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

maandelijkse kostenstaten. 

  

http://www.mi-is.be/
http://www.riziv.be/
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BIJLAGE 4: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES DIE WORDEN TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET 

VAN 26/05/2002 MET BETREKKING TOT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE – 

PERIODE 2013-2015 
 

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

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

omtrent het leefloon betaald door het OCMW. 

 

1. Analyse van de rekeningen 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 
 

2013 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 56.409,51 € 175,00 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 29.612,15 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 50.025,25 € 6.825,69 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 4.444,30 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 3.226,72 

 Regularisaties mbt voorgaande jaren aan controleperiode € 872,70 

 2014 

  Leefloon (50% - 65%) € 34.559,32 € 3.207,09 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 32.125,65 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 58.626,57 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 24.436,10 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 1.089,82 

 2015 

  Leefloon (50% - 65%) € 58.716,22 
 Soc.integratieproject student(60%-75%) € 44.415,88 

 Project individuele integratie (70%) € 10.909,84 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 43.537,37 € 369,13 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 22.115,78 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 1.089,82 

 Regularisaties 2016  € 1.320,38 € 1.718,71 

TOTAAL 2013-2015 € 477.533,38 € 12.295,62 

 

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

gecontroleerde periode:  

€477.533,38 – €12.295,62 = € 465.237,76 
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B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

2013 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 58.761,15 € 3.700,28 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 26.702,52 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 46.083,08 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 10.970,54 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 3.226,72 

 Verkeerde boekingen 

 

€ 9.778,49 

Ontvangsten nav openstaande vorderingen 31/12/2012 

 
€ 185,58 

2014 

  Leefloon (50% - 65%) € 37.125,65 € 288,08 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 31.422,54 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 56.489,13 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 22.823,76 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 1.089,82 

 Ontvangsten nav openstaande vorderingen 31/12/2012 

 
€ 197,18 

2015 

  Leefloon (50% - 65%) € 61.855,25 € 798,04 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 52.130,78 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 43.646,35 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 22.933,14 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 2.179,64 

 Ontvangsten nav openstaande vorderingen 31/12/2012 

 
€ 155,86 

   TOTAAL 2013-2015 € 477.440,07 € 15.103,51 

 

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

€ 477.440,07 - €15.103,51 = € 462.336,56. 

 

C. Vergelijking van de totalen 
  

2013-2015 Cijfers  
POD MI 

Cijfers  
OCMW 

Verschil  
in EUR 

Verschil 
in % 

Uitgaven periode  477.533,38 477.440,07 93,31 0,02 

Terugvorderingen periode 12.295,62 15.103,51 2.807,89 22,84 

Netto-uitgaven periode 465.237,76 462.336,56 2.901,20 0,62 

 

Gezien het verschil in terugvorderingen groter was dan 10% in het nadeel van de POD MI 

werden deze terugvorderingen afgepunt.  

 

2. Controle van de terugvorderingen 
 

Alle dossiers werden geanalyseerd. 

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage van € 1.400,48 aan het 

licht.  
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3. Conclusies  
 

Het OCMW ontving een correcte toelage in uitgaven. Er mogen derhalve geen 

rechtzettingen meer doorgevoerd worden betreffende toelagen voor de periode 2013-2015. 

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

1.400,48 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een 

gedetailleerde beschrijving. 

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden via inhouding op een komende 

maandstaat. 
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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 € 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) 0,5 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: € 23.776,05 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 34.688,09 

Terug te vorderen verschil: € 0 

 

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 €3.041,36 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 3.160,62 3.184,53 

Terugvorderingen 0 0 

Netto (uitgaven-

terugvorderingen) 
3.160,62 3.184,53 

  
Art 6, uitgekeerd bedrag: €3.041,36 

Netto-uitgaven aangegeven in het Uniek Verslag: €3.160,62 

Netto-uitgaven goedgekeurd na de controle: €3.160,62 

Saldo dat reeds gezuiverd werd via het uniek verslag: €0 
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Terug te vorderen saldo: €0 

 

Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

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

tegemoetkomingsbedrag van €3.160,62.  

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. 

Er wordt €150 teruggevorderd wegens onvoldoende bewijsstukken en het ontbreken van 

een sociaal verslag dat de toekenning vooraf ging. 

 

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 €150 onterecht ontvangen (art. 6 

controle van onbetaalde facturen).  

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

worden toegekend. 
 


