
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter, 

  

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 25 

februari 2016. 

 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  

SINT AGATHA BERCHEM 

Koning Albertlaan 88 

1080 Sint-Agatha-Berchem 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   5 
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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/be-nl/OCMW/OCMWs). 

  

http://www.mi-is.be/be-nl/OCMW/OCMWs
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2. CONTROLES 
 

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 
Jaar 2013 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
Jaren 2013-2014 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 

 “geen controle 

uitgevoerd” 
 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
Jaren 2013-2014 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
Jaar 2014 

Bijlage 5: Controle van het 
stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

 “geen controle 

uitgevoerd” 
 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds Jaar 2014 
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 aangename medewerking van uw personeelsleden te 

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

informatie verschaft.  

De bewijsstukken die gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen 

voorbereiden 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, controle medische kosten 

Facturen : Er werd voor een bedrag van 1584,79 euro  te veel aan kosten ingediend door 

het OCMW, voornamelijk te wijten aan een factuur die dubbel betoelaagd werd. Eén 

factuur werd onterecht aangevraagd bij de POD MI voor een persoon die verzekerd was en 

financiële steun genoot tijdens de periode van de kosten. Verder werden nog onterecht 

enkele afleveringsmarges en pseudo nomenclatuurnrs) aangevraagd.  

Dossiers : Er werden 18 dossiers gecontroleerd; deze waren duidelijk samengesteld; de 

steunaanvragen waren aanwezig, de verzekerbaarheid werd onderzocht, waar nodig werd 

de borgstelling nagegaan, de sociale verslagen waren aanwezig en duidelijk waaruit de 

behoeftigheid kon worden afgeleid. Algemeen kan men stellen dat het OCMW correct 

werkt in deze materie. Huisbezoeken werden niet altijd teruggevonden in de dossiers. Het 
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is aan te bevelen het resultaat van de afgelegde huisbezoeken periodiek te vermelden in een 

sociaal verslag. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

Alle dossiers werden afgepunt waarbij werd vastgesteld dat enkele dossiers te veel werden 

betoelaagd voor een totaal bedrag van 10.813,47€. Eén dossier werd “eventueel” te weinig 

betoelaagd en één terugvordering voor een bedrag van 544,91€ werd niet aangegeven bij de 

POD MI (zie detaillijsten in bijlage). In totaal zal dus een bedrag van 11.358,38€ 

teruggevorderd worden door de POD MI. 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Bij vergelijking van de boekhoudkundige gegevens van het OCMW en de betoelaging door 

de POD MI werd er een verschil van 0,72% vastgesteld in het nadeel van de POD MI ( meer 

betoelaagd dan uitgaven OCMW). Gezien het minieme verschil van minder dan 1% zal 

hiermee geen rekening worden gehouden. Alle terugvorderingen werden afgepunt waarbij 

werd vastgesteld dat deze allen werden doorgegeven en verwerkt bij de POD MI via 

effectieve ontvangsten of via negatieve uitgaven bij de POD MI). 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

Er werd correct betoelaagd door de POD MI. Bij twee dossiers van de uitgevoerde 

steekproef werd opgemerkt dat de termijn van 30 dagen tussen aanvraag en raadsbeslissing 

werd overschreden. Het is aan te bevelen hier in de toekomst aandacht aan te schenken. 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

Er werd correct betoelaagd door de POD MI. Geen opmerkingen. 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

Wet65 Medische kosten : bij de vorige controle werden er ook enkele dubbele 

betoelagingen gerecupereerd. 

 

Wet65 boekhouding : bij de vorige controle over de jaren 2011-2012 werd er voor een 

bedrag van 35.156,98€ ingehouden door de POD MI, te wijten aan een aantal dossiers die te 

veel werden betoelaagd en een aantal terugvorderingen die niet werden aangegeven bij de 

POD MI. Bij de huidige controle werd er vastgesteld dat er een aantal dossiers te veel werden 

betoelaagd. De inspecteur adviseert om de maandelijks de uitgaven met de toelagelijsten te 

vergelijken en indien nodig de nodige aanpassingen (via de formulieren) over te maken aan de 

POD MI. Met betrekking tot de terugvorderingen waren er met uitzondering van één dossier 

geen verschillen vastgesteld. 
 

RMI boekhouding :  bij de vorige controle over de jaren 2011-2012 werd er voor een bedrag 

van 62.940,59€  ingehouden door de POD MI, te wijten aan een aantal terugvorderingen die 

niet werden aangegeven bij de POD MI. Bij de huidige controle werd vastgesteld dat alle 

terugvorderingen werden aangegeven en verwerkt bij de POD MI. 
 

Stookoliefonds : bij de vorige controle werd eveneens de opmerking gemaakt dat bij 

sommige dossiers de termijn van 30 dagen tussen aanvraag en beslissing overschreden werd.  
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Energiefonds gas en elektriciteit : ook bij de vorige controle werd er correct betoelaagd. 

Alle personeelskosten en dossiers werden aanvaard. 

 

 

 

Debriefing 

 

Na beëindiging van de verschillende controles werden deze  samen met  de 

verantwoordelijke medewerkers één voor één besproken.  Alle gedane vaststellingen en 

opmerkingen werden overlopen en besproken.   

 

 

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 Periode 
Terugvorderings-

procedure 

Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten 2013 nvt 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2013-2014 Zie bijlage 2 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 2013-2014 Zie bijlage 4 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 2014  nvt 

Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2014 nvt 

 
 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, controle van de 

medische kosten 
Jaar 2013 1.584,79€ Door onze diensten 

Op een van de volgende 

maandelijkse kostenstaten 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige 

controle 
Jaren 2013-2014 11.358,38€ 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 : 

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 VAN 2013 
 

 

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 18 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. 

 

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 gecontroleerde elementen voor de meeste fakturen op een 

correcte manier werden toegepast. Bij een aantal ingediende kosten werden fouten 

vastgesteld. 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. 
 

  

Controletotaal 

steekproef (in 

€) 

Totaalsubsidie 

formulieren 

buiten 

stratificatie(in €) 

Terugvordering 

(in €) 

  

Soort kost 

  

med1 2697,99 10.462,90 63,13 

far1 3029,27 9.266,07 177,76 

amb1 4660,23 36.342,39 181,80 

hop1 6004,32 6.004,32 0,83 

    Totaal  423,52 

 
 
 
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. 

 

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van 

de steekproef bedraagt 423,52€.  

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

 

Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie. 
 

 Soort kost 

Totaalsubsidie 
stratificatieformulieren 
(in €) 

Terugvordering op de 
stratificatieformulieren 
(in €) 

Med2 974,45 55,16 

Far2 2.493,09 0,00 

Amb2 2.913,81 1061,08 

Hop2 5.735,61 45,03 

  Totaal : 1161,27 

 

 

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

de stratificatie bedraagt 1.161,27€.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1B. 
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TABEL 1 423,52 

TABEL 2 1161,27 

TOTAAL 
1&2 1584,79 

 

 

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 1.584,27€ 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 2: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 

APRIL 1965 – PERIODE VAN 2013 T/M 2014 
 

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 werd vastgesteld dat uw OCMW te veel toelagen heeft 
ontvangen voor 10.813,47€. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 

2A. 

Bij de boekhoudkundige controle werd vastgesteld dat uw OCMW eventueel te weinig 

toelagen ontving. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2B. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

De controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken heeft een te 

veel ontvangen toelagen van 544,91€ aan het licht gebracht.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de niet verwerkte terugvorderingen per 

begunstigde in controletabel 2C. 

 

 

2. Conclusies 
 

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

10.813,47€ + 544,91€  = 11.358,38€ (zie de controletabellen 2A en 2C). 

Dit bedrag zal worden teruggevorderd op een van de volgende subsidies die u zal worden 

toegekend.  

Uw OCMW heeft eventueel te weinig subsidies ontvangen voor een bedrag van  544,91 

euro.  

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald per dossier, naar 

rato van het hierboven vastgestelde bedrag op voorwaarde dat de termijnen voor de 

verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D-formulieren (12 maanden) 

aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 van de wet van 2 april 

1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die de terugbetaling van 

deze steun mogelijk maken (art. 5 en 11§2 van de wet van 2 april 1965). 

Om na te gaan of u nog recht heeft op de inning van de eventueel te weinig ontvangen 

toelagen, kunt u contact opnemen met onze frontoffice (vraag@mi-is.be of tel 02/508.85.85) 
om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over de foutieve codes. 

Deze lijst zal via e-mail verstuurd worden. Ook kan onze frontoffice u uitleggen welke 

procedures best gevolgd worden.  

 

mailto:vraag@mi-is.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 – 2014 
 

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 
 

  
Ontvangsten 

 
Uitgaven 

  

       

 

2013/2007 -693,86 

 

47576,61 2013/2012 
 

 

2013/2007 578,21 

 

-4452,88 2013/2012 
 

 

2014/2012 -5261,51 

 

-37265,17 2013/2012 
 

 

2014/2012 -266,41 

 

-1068,45 2013/2012 
 

 

2014/2011 -1650 

 

-10858,21 2013/2012 
 

 

2014/2011 -200 

 

308,35 2013/2012 
 

 

2014/2011 -63,39 

 

17290,5 2013/2011 
 

 

2014/2010 -3792,2 

 

-17502,29 2013/2011 
 

 

2014/2010 -130,57 

 

-987,09 2013/2011 
 

 

2014/2009 -3947,56 

 

-928,94 2013/2011 
 

 

2014/2009 -50 

 

12978,89 2013/2009 
 

 

2014/2009 -100 

 

405,82 2013/2009 
 

 

2014/2008 -4029,76 

 

-10907,56 2013/2009 
 

 

2014/2007 30573,1 

 

8484,11 2013/2008 
 

 

2014/2007 1306,15 

 

-8296,69 2013/2008 
 

 

2014/2006 40557,08 

 

438,25 2013/2007 
 

 

2014/2005 26813,13 

 

-20,79 2013/2007 
 

    

-834,14 2013/2006 
 

    

-2502,42 2013/2005 
 

    

17646,16 2014/2012 
 

    

-3652,23 2014/2012 
 

    

-15733,47 2014/2012 
 

    

1861,78 2014/2011 
 

    

-1540,38 2014/2011 
 

    

-26,14 2014/2010 
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-760,35 2014/2010 
 

       2013 

        

 

13059,01 

 

1.933.294,14 

  

  

-578,21 

 

317.337,62 pers nt ingeschr rr 
 

  

71,23 

 

138.196,21 dakloze 
 

    

13.851,23 install 
 

    

291.426,89 student 
 

    

1.841,70 onderhoudsgeld 
 

       2014 

      

  

-4719,51 

 

825.824,85 

  

  

16.666,08 

 

874.805,53 

  

  

75 

 

168.244,86 student 
 

  

1110,42 

 

130.449,79 student 
 

  

332,16 

 
783,34 onderhoudsgeld 

 

  

730,58 

 

14.167,66 install 
 

    

279.913,59 dakloze 
 

    

321.775,72 pers nt ingeschr rr 
 

       

 

2015/2014 867,5 

 

3.146,39 2015/2014 
 

 

2015/2014 2222,97 

 

27.294,44 2015/2014 
 

 

2015/2014 544,91 

 

3.746,39 2015/2014 
 

 

2015/2013 -350 

 

-3.125,82 2015/2014 
 

    

1.089,82 2015/2014 
 

    

-1.531,88 2015/2014 
 

    

-2.908,08 2015/2014 
 

    

5.354,34 2015/2013 
 

    

-2.391,16 2015/2013 
 

    

-2.418,28 2015/2013 
 

       Totaal: 

 

109.674,55 

 

5.329.822,56 
 

5.220.148,01 

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

gecontroleerde periode: 5.329.822,56 – 109.674,55 = 5.220.148,01€ 
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B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

  
Ontvangsten 

 
Uitgaven 

  

       

 
2013/2001 70 

 

38637,03 2013/2012 
 

 
2013/2004 240 

 

3774,08 2013/2012 
 

 

2013/2006 600 

 

10539,77 2013/2012 
 

 

2013/2008 2652,99 

 

22081,02 2014/2013 
 

 

2013/2009 1570 

 

3675,12 2014/2013 
 

 

2013/2009 100 

 

8322,5 2014/2013 
 

 

2013/2010 994,37 

    

 

2013/2011 3469,37 

    

 

2013/2011 290 

    

 

2013/2012 4142,34 

    

 

2013/2012 266,41 

    

 

2014/2001 50 

    

 

2014/2004 73,26 

    

 

2014/2006 450 

    

 

2014/2008 1665,64 

    

 

2014/2009 2116,88 

    

 

2014/2010 276,5 

    

 

2014/2010 105,57 

    

 

2014/2011 1756,4 

    

 

2014/2011 213,19 

    

 

2014/2012 538,86 

    

 

2014/2013 4940,44 

    

 

2014/2013 200 

    

       

       

       2013 

   

 

  

  

36528,36 

 

2011895,27 

  

  

2,31 

 

269518,33 

  

  

3983,78 

 

392429,91 

  

    

 

  2014 

   

 

  

  

94927,90 

 

1845554,94 

  

  

726,90 

 

288113,27 

  

  

6345,89 

 

457180,92 

  

    

 

  

       Totaal : 

 

169.297,36 

 

5.351.722,16 
 

5.182.424,80 
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Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  

5.351.722,16 – 169.297,36 = 5.182.424,80€. 

 

C. Vergelijking van de totalen 
  

  
UITGAVEN ONTVANGSTEN Netto uitgaven POD 5.220.148,01 

Cijfer POD 

 

5.329.822,56 109.674,55 Netto uitgaven OCMW 5.182.424,80 

Cijfer OCMW 

 

5.351.722,16 169.297,36 verschil netto uitgaven 37.723,21 

Verschil 

 

-21.899,60 -59.622,81 verschil netto uitgaven in % 0,72% 

Verschil uitgedrukt in % 

 

-0,41% -54,36% verschil in toelage 50% 18861,60 

 

 

2. Conclusies  
 

Voor de gecontroleerde periode 2013-2014, bekwam de inspectie de volgende resultaten: 

 

Het netto verschil is kleiner is dan 1% in het nadeel van de POD MI, er zal hier echter geen 

rekening mee gehouden worden. Alle terugvorderingen werden afgepunt waarbij werd vastgesteld 

dat deze allen werden doorgegeven en verwerkt bij de POD MI via ontvangsten of negatieve 

toekenningen bij de POD MI. 
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BIJLAGE 5: CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2014 
 

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 Eventueel subsidietekort 

4009,19€ 3986,50€ 22,69€ 

  

Er werd een eventueel subsidietekort vastgesteld.  

 

 

2. Controle op de toepassing van de wetgeving en op 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 7 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 81 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. 

 

Opmerking :met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, 

werd vastgesteld dat de meeste punten nageleefd werden door uw OCMW. Bij 2 dossiers in 

de steekproef werd echter vastgesteld dat de termijn van 30 dagen tussen de raadsbeslissing 

en de aanvraag overschreden werd. Gelieve hier in de toekomst aandacht aan te schenken. 
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3. Conclusies 
 

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

verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.  
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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 2014 
 

De controle wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 Controle van de personeelskosten 

 Boekhoudkundige controle inzake betaling van facturen of preventieve maatregelen; 
hierbij wordt de boekhouding van het OCMW vergeleken met de subsidies die 

toegekend werden door de POD MI 

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

steekproef van dossiers.  

 

 

1. Controle van de personeelskosten: Art 4 
 

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

de personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 3 

voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 3,1 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: 142.656,27€   

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: 143.946,59€ 

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 51.926,17€ 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 52.363,27 € 

52.363,27€ (deel geboekt art 

Energie + deel steun in 

specien) 

Terugvorderingen 0 0 

Netto (uitgaven-

terugvorderingen) 
52.363,27 € 52.363,27€ 
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Art 6, uitgekeerd bedrag: 51.926.17 € 

Netto-uitgaven aangegeven in het Uniek Verslag: 52.363,27 € 

Netto-uitgaven goedgekeurd na de controle: 52.363,27€ 

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

Terug te vorderen saldo: 0€ 

 

Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

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

tegemoetkomingsbedrag van 51.021,37 €  

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  
Het OCMW heeft 1 collectieve actie aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van 

1341.90€.Deze actie werd gecontroleerd. 

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle per begunstigde in controletabel 7C. 

 

 

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.  
 


