
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Geachte Voorzitter,  

 

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

14/11 en 21/11/2018. 

 

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, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel. 
 

 

 

 

 

 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

Rijkevorsel 

Prinsenpad 27 

2310 Rijkevorsel 
 

  Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

   Inspectiedienst POD MI  Datumkeuze. 

 

 Klik hier en typ gegevens.  6 

 Klik hier en typ kenmerk. 

  RIJKEVORSEL/W65B-RMIB-STOF-SFGE-KNI-GPMI/2018  

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

 
2016 

Bijlage 5: controle van het 

stookoliefonds 

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 
2017 

Bijlage 9: controle van de specifieke 

toelagen GPMI 

 

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 bij aanvang van de controle niet alle boekhoudkundige bewijsstukken 

ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte 

manier te kunnen voorbereiden.  

Het OCMW deed zijn best om de boekhoudkundige controles voor te bereiden, maar bij 

aanvang van de controle bleken niet alle stukken en tevens niet steeds de juiste documenten 

aanwezig. Gelieve in de toekomst, bij twijfels rond de voorbereiding, contact te nemen met 

de inspecteur opdat bij aanvang controle de inspecteur over de juiste documenten kan 

beschikken. 

De jaarloonfiches betreffende de aangegeven personen in het uniek jaarverslag wat betreft 

de extra toelage GPMI waren niet aanwezig bij aanvang controle. 

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.  
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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. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Het OCMW ontving mogelijk te weinig toelagen (1,56%). 

Mogelijke oorzaken van dit verschil kunnen zijn (dit is een niet-exhaustieve lijst): 

 Het OCMW heeft bepaalde toelagen niet aangevraagd 

 Het OCMW heeft voor bepaalde dossiers de verkeerde categorie leefloon  
aangevraagd  

 Het OCMW heeft niet of niet correct gereageerd op foutcodes 

 Bepaalde bedragen kunnen in een andere periode geboekt zijn in het OCMW en/of 

bepaalde bedragen kunnen in een andere periode verwerkt zijn bij de POD MI 

 Bepaalde bedragen kunnen foutief geboekt zijn (bijvoorbeeld een dossiers 
equivalent leefloon staat geboekt op het leefloonartikel of bijvoorbeeld een art.60 

§7 staat geboekt op het artikel leefloon) 

 Het OCMW gaf vorderingen door in plaats van effectieve ontvangsten 

Het is aan te bevelen dat er bij de omschrijving van de ontvangsten duidelijk genoteerd 

wordt over welke periode de ontvangst betrekking heeft (bvb leefloon maart 2017). Dit 

gebeurt soms, maar niet systematisch. Dit was reeds een opmerking bij de vorige 

controle. 
Het wordt tevens aanbevolen een apart artikel te voorzien voor de uitgaven 

installatiepremie RMI. Momenteel heeft het OCMW enkel een installatiepremie organieke 

wet. 

 

De vorige controle werd er vermeld: 

“Wanneer een OCMW zijn beslissing tot herziening van een dossier met terugwerkende 

kracht aan de POD Maatschappelijke Integratie meedeelt, wordt automatisch overgegaan 

tot een terugvordering van de toelagen die betrekking hebben op de herziene periode, 

zelfs al heeft het OCMW het teveel betaalde leefloon niet zelf kunnen terugvorderen. Het 

OCMW dient enkel de effectief gerealiseerde ontvangsten over te maken aan de POD.” 

Naar aanleiding van deze opmerking is het OCMW in de loop van 2016 de effectief 

gerealiseerde ontvangsten beginnen overmaken aan de POD MI via formulier D. Voor heel 

wat dossiers in de gecontroleerde periode heeft het OCMW echter nog gecompenseerd, 

wat maakt dat boekhoudkundig het geheel weinig transparant is. 

Indien het OCMW vanaf 2017 systematisch is blijven werken met formulieren D om de 

ontvangsten door te geven, dan zou bij een volgende controle het geheel wel 

transparanter moeten zijn. 
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Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Het OCMW ontving een correcte toelage en legde uniform samengestelde dossiers voor. 

 

Hierbij valt op te merken dat een aantal stukken niet vereist zijn: 

- Opvragen bij de begunstigde van het aanslagbiljet belastingen & aanslagbiljet inzake 

onroerende voorheffing. De vereiste informatie kan via de KSZ bekomen worden. 

In de uitzonderlijke gevallen dat deze aanslagbiljetten toch nodig zijn kan het 
OCMW deze alsnog opvragen bij de begunstigden. Het is echter niet nodig te 

melden aan alle begunstigden dat men bij de aanvraag deze documenten 

meebrengt; 

- In het geval dat betrokkene en alle inwonende personen een RVV-statuut hebben, 

moet de stroom “inkomen” niet geconsulteerd worden. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de GPMI toelagen 

 

De aangifte van de personeelskosten in het uniek verslag was foutief. Er werden twee 

personen opgegeven die voor 30% toegewezen werden aan het GPMI. De aangifte 
vermeldde echter het volledige bedrag van de personeelskost in plaats van slechts 30% van 

de personeelskost. 

 

De uitgewerkte sociale balans op basis van een vragenlijst is goed, maar zou uitgebreider 

kunnen in functie van levensdomeinen, zoals gezondheid, vrije tijd. De huidige sociale 

balans (en ook de GPMI’s) focussen vooral op tewerkstelling, opleiding. Er werd een 

voorbeeld per mail overgemaakt door de inspecteur. 

Via de open mogelijkheid op het einde van de sociale balans kan betrokkene zelf aangeven 

wat hij/zij belangrijk vindt om aan te werken. Dit is positief, maar dit moet dan ook 

gebruikt worden in het GPMI als de betrokkene hier iets te kennen geeft. 

 

Het GPMI moet opgevat worden als een contract. De ingangsdatum kan daarom niet voor 

de datum opmaak/ondertekening liggen. In verschillende dossiers sluiten GPMI’s niet op 

elkaar aan. Voor periodes zonder een geldig GPMI kan er nooit een extra toelage zijn. 

Voornamelijk om deze reden zijn er in 7 van de 15 dossiers (gedeeltelijke) 

terugvorderingen van de extra toelage. Administratief gezien moet het OCMW de GPMI’s 

beter opvolgen. 

De extra toelage mag pas aangevraagd worden vanaf de eerste dag van de maand waarin 

GPMI werd opgesteld en getekend. Het is dan ook aangewezen vanaf deze datum een 

herzieningsbeslissing te nemen zodat de duurtijd van de extra toelage GPMI en de duurtijd 

van de beslissing leefloon parallel verlopen.   

We verwijzen tevens naar de e-cho van 10/2017 waarbij de onderrichtingen omtrent de 

verlenging van de extra toelage uiteengezet worden. Deze verlenging moet namelijk 

gemotiveerd worden. 

 

De domeinen die in het GPMI zijn vastgelegd (Algemeen, tewerkstelling/activering, 

gemeenschapsdienst, woonbegeleiding, opleiding) bestaan uit standaardzinnen die 

doorgehaald kunnen worden indien ze niet van toepassing zijn. Het wordt aanbevolen een 

logica te voorzien tussen sociale balans en GPMI, waarbij er op maat gewerkt wordt (zo 

concreet mogelijk) en niet met standaardzinnen. Het laten staan van standaardzinnen die 
niet van toepassing zijn overladen het GPMI en maken het moeilijk leesbaar.  
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De engagementen van het OCMW moeten parallel verlopen met deze van de cliënt, en dit 

per levensdomein. Het is beter de engagementen te concretiseren, eerder dan standaard 

te  vermelden “begeleiden bij nakomen afspraken” of “het uitbetalen van leefloon” (dit 
staat trouwens los van het GPMI en moet er niet in vermeld worden). 

 

Het GPMI is een logische keten van sociale balans, het contract zelf en de evaluaties. 

Zaken die vermeld worden in een sociale balans kunnen als basis dienen voor het 

opstellen van het GPMI. Er kan gekozen worden voor bepaalde prioriteiten. Binnenin het 

GPMI moet er een evenwicht zijn tussen de engagementen van de cliënt en deze van het 

OCMW. De evaluaties tenslotte behandelen de voortgang betreffende deze 

engagementen. Op deze manier verlopen evaluaties ook meer gestructureerd.  

 

Bij de opmaak van een GPMI moet er ook stilgestaan worden bij het feit dat een GPMI 

dient om de maatschappelijke integratie te bevorderen. Hoewel opleiding en 

tewerkstelling hierbij van cruciaal belang zijn, is het echter tevens zo dat er personen zijn 

die ver staan van de arbeidsmarkt. Voor deze personen moet er dus eerst gefocust 

worden op andere zaken (levendomeinen) die van belang zijn voor hun maatschappelijke 

integratie. Het gaat meestal om noodzakelijke voorwaarden die eerst moeten vervuld 

worden vooraleer er gefocust kan worden op opleiding en tewerkstelling. 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Betreffende de boekhoudkundige controle Wet65, het Stookoliefonds en het Sociaal Fonds 

Gas en Elektriciteit zet het OCMW de goede werking verder. 

De boekhoudkundige controle van het RMI vertoonde een eventueel klein tekort, maar 

voornamelijk te wijten aan foutieve boekingen. De administratieve opvolging van de dossiers 

(met uitzondering van de extra toelage GPMI) verloopt goed. Het is ook positief dat er 

rekening gehouden werd met de gemaakte opmerking uit het verleden betreffende het 

doorgeven van de ontvangsten. Dit zou moeten leiden tot meer transparantie.  

 

Debriefing 

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van de sociale dienst, 

administratie sociale dienst en de financieel beheerder. Dit gebeurde in een constructieve 
sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen, maar ook aangaf dat 

de nieuwe GPMI-regelgeving administratief zwaar is. Hierbij valt wel te noteren (en is het 

aangewezen) dat de extra toelage GPMI vanzelfsprekend mag aangewend worden om nieuwe 

maatschappelijk werkers in dienst te nemen (geen administratief of ander personeel).  
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6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

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 

GPMI toelagen 

Jaar 2017 Cf. bijlage nr. 9 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

Rudi Crijns 

Diensthoofd Inspectiedienst 

  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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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 

 

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

vastgesteld. 

 

2 CONCLUSIES 
 
Dankzij de goede opvolging van dossiers door uw diensten, werden er geen verschillen 

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

toegekend werden door de POD MI. 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%) € 33.620,27 € 2.579,46 

Leefloon (55%) € 39.616,30 € 4.387,13 

Soc.integratieproject student(60%) € 10.392,78 

 Soc.integratieproject student(65%) € 12.050,80 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 5.821,13 
 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 738,26 
 Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode  € 5.098,16 
 2015 

  Leefloon (50%) 

  Leefloon (55%) € 100.645,63 € 7.446,86 

Soc.integratieproject student(65%) € 23.139,01 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 10.068,63 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 2.529,36 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 1.111,62 

 Project individuele integratie (70%): 

 

€ 817,36 

2016 

  Leefloon (50%) € 5.362,88 

 
Leefloon (55%) € 128.489,35 € 4.253,59 

Soc.integratieproject student(60%) -€ 6.716,31 

 Soc.integratieproject student(65%) € 1.527,80 € 433,27 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 4.153,78 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 11.474,61 € 3.576,57 

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 3.379,77 

 Project individuele integratie (70%): 

 

€ 2,37 

Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode  € 1.719,98 

 

   Regularisaties 2017 mbt controleperiode € 5.616,48 € 20,48 

   TOTAAL € 399.840,29 € 23.517,09 
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Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de 

gecontroleerde periode:  

€399.840,29 – €23.517,09 = €376.323,20 

 

1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

2014 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 87.401,79 

 Soc.integratieproject student(60%-75%) € 21.798,25 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 6.728,51 
 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 738,26 

 Ontvangsten artikel 7405000 

 

€ 11.123,62 

Ontvangsten artikel 7480000 

 

€ 411,83 

Ontvangsten betreffende vorderingen van voor 2014 

 

€ 734,91 

2015 

  Leefloon (50% - 65%) € 104.329,43 

 Soc.integratieproject student(60%-75%) € 22.687,42 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 11.269,95 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 3.640,98 
 Ontvangsten artikel 7405000 

 

€ 611,44 

Ontvangsten artikel 7480000 

 

€ 7.509,01 

Ontvangsten betreffende vorderingen van voor 2014 

 

€ 142,73 

2016 

  Leefloon (50% - 65%) € 106.459,06 

 Soc.integratieproject student(60%-75%) € 23.547,02 
 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 15.083,95 
 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 15.774,51 

 Project individuele integratie (70%): € 294,67 

 Ontvangsten artikel 7480000 

 

€ 17.023,53 

TOTAAL € 419.753,80 € 37.557,07 

 

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

€419.753,80 - €37.557,07 = €382.196,73. 

 

1.2 Vergelijking van de totalen 
 

2014-2016 

Cijfers  

POD MI 

(in EUR) 

Cijfers  

OCMW 

(in EUR) 

Verschil  

(in EUR) 

Verschil 

in % 

Uitgaven  €399.840,29 €419.753,80 €19.913,51 4,98 

Terugvorderingen  €23.517,09 €37.557,07 €14.039,98 59,70 

Netto-uitgaven  €376.323,20 €382.196,73 €5.873,53 1,56 
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Indien het verschil in de uitgaven kleiner is dan 1% in het nadeel van de POD MI en het 

verschil in de terugvorderingen is groter dan 10% in het nadeel van de POD MI, dan worden 

enkel de tergvorderingen afgepunt.  

 

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS 
 

Analyse van de terugvorderingen 
 

Alle ontvangsten werden afgepunt. 
De controle van uw stukken bracht geen te veel ontvangen toelage aan het licht. In 2014 en 

2015 en gedeeltelijk 2016 werden uitgaven en ontvangsten door het OCMW met elkaar 

gecompenseerd. In de loop van 2016 begon het OCMW op een correcte manier de geïnde 

ontvangsten via formulier D door te geven. Het verschil in netto uitgaven heeft vooral te 

maken met foutieve boekingen (installatiepremie, equivalent leefloon). 

 

3. CONCLUSIE  
 

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen. Gezien de weinig transparante 
manier van doorgave van de ontvangsten/vorderingen (veelal door compensaties) en enkele 

vastgestelde foutieve boekingen wordt er geen mogelijkheid gegeven nog toelagen aan te 

vragen voor de gecontroleerde periode.  

De POD MI sluit 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 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 

€8.768,90 €8.768,90 €0 

 

Er werd geen enkel verschil vastgesteld. 

 

2. 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 54 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.  

 

3. CONCLUSIES 
 

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

verwarmingstoelage verschuldigd waren aan uw centrum.  
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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) 1,1 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: €30.756,84 

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 €2.307,06 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 2.307,60 2.307,06 

Terugvorderingen 0 0 

Netto-uitgaven 2.307,60 2.307,06 

  

2.1 Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

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

tegemoetkomingsbedrag van €2.307,60.  
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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. 

 

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

 
Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met 

 Feedbackcode 1 ‘de formulieren zullen binnen de 30 dagen bezorgd worden’: er werd 

nagegaan of deze knipperlichten intussen al dan niet werden opgelost en zo niet, 

werd de reden van niet verwerking nagegaan. 

 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. 

 Feedbackcode 3 ‘beslissing genomen tot gedeeltelijke of niet recuperatie’: de reden van niet 

of gedeeltelijke recuperatie wordt nagegaan. 

 Feedbackcode 4 ‘terugvordering ingediend voor de verkeerde periode’: er wordt nagegaan 

hoe de terugvordering werd doorgegeven en wat er fout gelopen is. 

 Voor de  knipperlichten met feedbackcode 110 tot 190 werd aan de hand van 
bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren. 

 

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. 

Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten. 

Er zal bijgevolg geen terugvordering plaatsvinden. 
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BIJLAGE 9 

CONTROLE VAN DE GPMI_SUBSIDIE – WET VAN 26/05/2002 

PERIODE 2017 

 

De controle werd op twee niveaus uitgevoerd: 

 

 controle van het uniek jaarverslag: deze controle bestaat uit een vergelijking van de 
gegevens opgenomen in de rekeningen van het OCMW met de gegevens van het 

aan de POD MI bezorgde uniek jaarverslag. 

- Indien de subsidie geheel of gedeeltelijk verantwoord is onder het luik 

personeelskosten, werden zij gecontroleerd. 

- Indien de subsidie minstens gedeeltelijk verantwoord is, via de financiële 

tussenkomsten toegekend aan de begunstigden, werd een steekproef hiervan 

gecontroleerd.  

- Indien de subsidie minstens gedeeltelijk verantwoord is, via de financiële 
tussenkomsten toegekend aan derden, werd een steekproef hiervan 

gecontroleerd.  

- Indien de subsidie minstens gedeeltelijk verantwoord is, via andere uitgaven, 

werd een steekproef hiervan gecontroleerd.  

 

 controle van het GPMI: deze controle bestaat uit een kwalitatief nazicht van de inhoud 
van het GPMI en van de documenten die erop betrekking hebben.  

 

1. CONTROLE VAN DE AANGIFTE IN HET UNIEK JAARVERSLAG 

 

1.1 Boekhoudkundige vergelijking 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van €11.798,93.  

 

 
Aangifte Uniek 

jaarverslag 
OCMW-rekeningen 

Gerechtvaardigde subsidies via de 

personeelskosten 
€39.139 €12.138,85 

Netto (gerechtvaardigde/overgedragen 

subsidies – ontvangsten) 
€39.139 €12.138,85 
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1.2 Controle van de personeelskosten: 

 

U vindt het detail van deze controle per personeelslid dat tewerkgesteld is bij dit fonds in 

controletabel nr. 9A. 

 

Aangegeven subsidies voor de personeelskosten: €11.798,93 

Goedgekeurde personeelskosten na de controle: €12.138,85 

Terug te vorderen verschil: €0 

 

2. CONTROLE VAN HET GPMI 

 
Een steekproef van 15 GPMI’s werd gecontroleerd.  

 

Drie punten werden grondiger bestudeerd:  

- De voorafgaande aanwezigheid van een analyse van de noden en van de troeven van 

de begunstigde.  

- De beschrijving van de doelstellingen en verbintenissen van de belanghebbenden van 
het GPMI (begunstigde - OCMW - derde, indien nodig)  

Deze doelstellingen en verbintenissen moeten logischerwijze leiden tot besluiten van 

de voorafgaande analyse van de noden en troeven en moet in de tijd bepaald zijn. 

Deze voorafgaande analyse van de noden en troeven werd dus eveneens onderzocht. 

- De inhoud van de eventuele avenanten aan het GPMI. 

- De afwezigheid in een latere fase van evaluaties van het project. Zij moeten de stand 

van zaken overnemen van de in het GPMI vastgelegde doelstellingen. 

De evaluaties van de GPMI studenten moeten eveneens voldoen aan de wettelijke 

verplichtingen in verband met hun statuut (aanvraag studietoelage, werk zoeken 

tijdens de periodes die overeenkomen met de studies, …)  

 

U vindt het detail van deze controle in controletabel nr. 9E. 
 

3. BESLUITEN 

 

3.1 Controle van het uniek jaarverslag 

 

Via de controle kan worden vastgesteld dat de door het OCMW voorgelegde uitgaven voor 

het jaar 2017 effectief betoelaagbaar waren.  

 

3.2 Controle van het GPMI  

 

Voor bepaalde GPMI  waren er opmerkingen/aanbevelingen.  

U vindt het detail van deze controle in controletabel nr. 9E. 

De lijst van dossiers waarvoor verbeteringen worden aangebracht door onze diensten is 

vermeld in deze controletabel. 
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