
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag – Aangepast naar aanleiding van uw reactie via e-mail 

op 24/11/2016. 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

16/08/2016, 17/08/2016 en 18/08/2016. 

 

Dit rapport vervangt het rapport verzonden op 24/10/2016 en houdt rekening met 

de gegevens die het OCMW ons pas overmaakte na ontvangst van het vorige 

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  

Sint-Katelijne-Waver 

Wilsonstraat 28A 

2860 Sint-Katelijne-Waver 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    
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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


4 
 

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 
2012-2014 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
2015 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2011-2013 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
2014 

Bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

2014 
Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 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 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 tabellen geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per 

gecontroleerde materie. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

De omschrijvingen van de boeking van de terugvordering bevat geen verwijzing naar de periode 

waarop de terugvordering betrekking heeft. 

Om de transparantie in de boekhouding te verhogen adviseren we om in de omschrijving 

van de boeking van de terugvorderingen de periode te vermelden waarop de 

terugvordering betrekking heeft. 
 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 
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De gecontroleerde dossiers waren goed samengesteld, sociale verslagen waren uitvoerig en 

duidelijk en de dossiers worden goed opgevolgd. Betreffende de onderstaande punten is er nog 

marge voor verbetering. 

 

De beslissing tot toekenning van het RMI wordt toegekend voor een bepaalde periode. 

De toekenningen kunnen niet beperkt worden in de tijd: het recht bestaat immers zolang 

de toekenningsvoorwaarden vervuld worden en de OCMW ’s moeten deze minstens een 

maal per jaar controleren. En dit zelfs wanneer het gaat om een toekenning van het recht 

op maatschappelijke integratie tijdens een periode van een RVA-sanctie. 

Wanneer de aanvrager geen recht op maatschappelijke integratie meer heeft, dient er in 

het kader van een goede opvolging een stopzettingsbeslissing genomen te worden. 

 

De vormvereisten van het sociaal verslag zijn niet voldaan: de sociale verslagen in de meeste 

gecontroleerde zijn niet gedateerd en ondertekend door de maatschappelijk werker. 

De sociale verslagen dienen gedateerd en ondertekend te worden door de 

maatschappelijk werker, met vermelding van zijn/haar naam. Het verslag wordt steeds 
afgesloten met een concreet voorstel van beslissing geformuleerd ten aanzien van de Raad 

of het comité dat hiertoe de bevoegdheid heeft. 

 

Het huisbezoek werd niet in elk gecontroleerd dossier uitgevoerd bij de aanvraag/jaarlijkse 

herziening. 

Sinds het Koninklijk Besluit van 14 maart 2014 betreffende het sociaal onderzoek is het 

huisbezoek een verplicht onderdeel van het sociaal onderzoek in het kader van het RMI. 

Het huisbezoek moet worden uitgevoerd bij opening van het sociaal dossier, daarna 

telkens wanneer het OCMW het nodig acht, maar tenminste eenmaal per jaar. Het is dan 

ook aan te raden de uitvoering hiervan op te nemen in het sociaal verslag. Op die manier 

heeft de inspectie zicht op de correcte toepassing van het KB van 14/03/2014. 

 

In twee dossiers werd er een beslissing gevonden die niet voorafgegaan werd door een sociaal 

verslag. 

Elke beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn moet worden voorafgegaan door 

een sociaal verslag in overeenstemming met de omzendbrief van 18 februari 2004. De 

geactualiseerde toestand van de aanvrager, evenals eventuele nieuwe bewijsstukken die 

aan het dossier werden toegevoegd, moeten worden voorgelegd. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

D-formulieren met hetzelfde volgnummer (of datum invoegetreding) voor dezelfde periode 

overschrijven elkaar, enkel het bedrag ingevuld in het laatste formulier wordt doorgestort aan de 

POD MI. 

Wanneer er op het formulier D éénzelfde volgnummer wordt doorgegeven aanvaard het 

systeem enkel het laatst ingegeven formulier, alle voorgaande worden overschreven. Het 

is dus aan te raden de ontvangsten steeds met verschillende volgnummers door te geven. 

Wanneer er bijvoorbeeld voor de maand december 2015 op 10/12 één bedrag werd 

ontvangen en op 15/12 twee bedragen werden ontvangen dient dit op het formulier D als 

volgt doorgegeven te worden: de terugvordering van 10/12 krijgt volgnummer 1 dus 

datum in voege 1/12/2015 de eerste terugvordering van 15/12 krijgt volgnummer 2 ,datum 

in voege op formulier D 2/12/2015 de tweede terugvordering van 15/12/2015 volgnummer 

3 dus datum in voege formulier D 3/12/2015. Het eerste cijfer wordt aanzien als een 

volgnummer, de volgende cijfers hebben betrekking op de maand en het jaar waarin de 
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terugvordering in uw boekhouding werd ontvangen. Een andere wijze van doorgave kan er 

ook in bestaan om de terugvorderingen voor deze persoon samen te tellen en op één 

formulier door te geven. 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Het merendeel van de gecontroleerde dossiers was in orde en conform de regelgeving omtrent de 

te respecteren termijnen. Toch willen we graag uw aandacht vragen voor onderstaande 

verbeterpunten. 

 

Op het vlak van de controle van de bewijsstukken werd vastgesteld dat er in een aantal dossiers 

waar de begunstigde behoorde tot de categorie OMNIO/RVV klevers van het ziekenfonds werden 

voorgelegd in plaats van een bewijs uit de KSZ of een bewijs van het ziekenfonds. 

De ziekenfondsklevers zijn niet gedateerd en bijgevolg hebben ze geen bewijswaarde om 

aan te tonen dat de begunstigde tot de categorie 1 behoort. Een afschrift uit de KSZ of 

verklaring van de mutualiteit is beter geschikt. 

 

Er werden geen kennisgevingen verstuurd naar de begunstigden die een tussenkomst ontvingen in 

het kader van het Stookoliefonds doordat de toekenning gebeurd zonder een beslissing van de 

Raad, er is enkel een beslissing van hoogdringendheid. 

Een beslissing van hoogdringendheid dient ook bekrachtigd te worden door de Raad. Voor 

elke maatschappelijke hulpverlening die gekoppeld is aan een beslissing door de Raad van 

het OCMW, dient een schriftelijke mededeling (kennisgeving) te worden overgemaakt aan 

de aanvrager (artikel 62bis van de organieke wet). 

 

De aanvraagformulieren fungeren ook als sociaal verslag maar zijn niet ondertekend en 
gedateerd door de maatschappelijk werker. 

Indien de aanvraagformulieren ook dienstdoen als sociaal verslag, wat zeker aanvaard 

wordt door de inspectie, dient dit wel te voldoen aan de vormvereisten van een sociaal 

verslag. Het formulier moet bijgevolg opgemaakt, gedateerd en ondertekend worden door 

een maatschappelijk werker.  

 

Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

 

Het was positief vast te stellen dat het OCMW een ruim cliënteel tracht te bereiken en dit met 
uiteenlopende activiteiten. De gecontroleerde dossiers waren in orde en de fondsen werden 

besteed conform de regelgeving. 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

Er is geen apart artikel in de boekhouding voor de uitgaven gedaan in het kader van het Sociaal 

Fonds Gas en Elektriciteit en in de beslissing wordt ook geen melding gemaakt dat de toegekende 

tussenkomst ten laste is van het Fonds Gas en Elektriciteit. Het bedrag ingediend in het Uniek 

Verslag was correct. 

De aangifte via het uniek jaarverslag is voor verbetering vatbaar. Wat betreft de facturen 
wordt het aanbevolen een bedrag voor artikel 6 in te dienen dat gelijk is aan of lichtjes 

hoger dan het bedrag waarop het OCMW recht heeft. Het is immers zo dat bij controle 

een steekproef wordt gecontroleerd en bij een foutief dossier kan de weerslag op de 

toelage bijgevolg aanzienlijk zijn indien er een veel hoger bedrag dan datgene waarop het 
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OCMW recht heeft werd ingediend. 

Er wordt aangeraden om een specifiek artikel  te voorzien voor alle uitgaven en 

ontvangsten met betrekking tot het sociaal fonds voor gas en elektriciteit.  De inspecteur 

doet een steekproef van de dossiers/facturen op basis van de aan hem voorgelegde 

artikels uit het grootboek. Indien het geen specifiek artikel betreft loopt het OCMW de 

kans dat er dossiers worden opgenomen in de steekproef die niet voldoen aan de gestelde 

voorwaarden en dus zullen teruggevorderd worden. 

 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Het OCMW houdt rekening met eerder gemaakte opmerkingen wat op een positieve 

evolutie wijst. We kunnen u alleen aanmoedigen om op deze weg verder te gaan en ook 

bovenstaande opmerkingen in acht te nemen. 

Debriefing 
De bespreking van bovenstaande opmerkingen vond plaats op de laatste dag van de 

inspectie, op 18/08/2016 met het hoofd van de sociale dienst. Na de controle werden de 

financiële resultaten voor nazicht bezorgd aan het OCMW, een aantal ontbrekende stukken 

werden binnen de afgesproken termijn door het OCMW aan de inspectrice bezorgd. 

 

 

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, boekhoudkundige controle 2012-2014 Zie bijlage 2 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige 

controle 
2011-2013 Zie bijlage 4 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings

-periode 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2012-2014 € 12283,30 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2011-2013 € 26526,30 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 
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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


9 
 

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

APRIL 1965 – PERIODE 2012-2014 
 

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 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 € 12283,30 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: 

€ 12283,30 (zie de controletabel 2C). 

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

toegekend.  

 

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie  

controletabel 2B), zouden u nog kunnen worden terugbetaald, 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 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 2015 
 

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 de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met 

betrekking tot de volgende elementen: 

 de beslissingen 

 sociaal onderzoek en bijbehorend sociaal verslag 

 

 

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

10 individuele dossiers werden gecontroleerd.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3. 

 

 

3. Conclusies 
 

Uw centrum heeft de procedure met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie 

nageleefd en heeft de wetgeving voor de gecontroleerde sociale dossiers op een correcte 

manier toegepast. 

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 2011-2013 
 

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. Vergelijking van de totalen 
  

 

Cijfers  

POD MI 

(in EUR) 

Cijfers  

OCMW 

(in EUR) 

Verschil  

(in EUR) 

Verschil 

in % 

Uitgaven periode 2011-2013 873137,96 898131,14 -24993,18 -2,86% 

Terugvorderingen periode 2011-2013 80907,21 140193,79 59286,58 73,28% 

Netto-uitgaven periode 2011-2013 792230,75 757937,35 34293,40 4,33% 

 

Uit bovenstaande cijfers kan afgeleid worden dat het verschil in de netto-uitgaven in het 

nadeel van de POD MI groter is dan 1%, er zal dus afgepunt worden. De uitgaven en 

terugvorderingen worden afzonderlijk geanalyseerd. 

 

In de uitgaven wordt er een verschil vastgesteld in het nadeel van het OCMW, de uitgaven 

van het OCMW zijn voor de gecontroleerde periode groter dan de uitgaven van de POD 

MI, de uitgaven worden niet afgepunt door de inspectie. Het OCMW kan zelf nagaan waar 

de verschillen zich bevinden en eventueel te weinig ontvangen toelagen recupereren indien 

er nog recht zou zijn en de oorspronkelijke termijnen werden gerespecteerd. 

 

Het verschil in de terugvorderingen ligt aan de basis van het verschil in de netto-uitgaven, 

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

afgepunt. Uit de controle bleek dat zo goed als alle terugvorderingen werden doorgegeven 

aan de POD MI via een D-formulier, maar dat door een technisch probleem in de software 

een groot aantal D-formulieren zichzelf hebben overschreven en hierdoor slechts een 

gedeelte van de geïnde terugvordering werd doorgegeven aan de POD MI. 

 

In de eerste versie van het rapport werden een aantal geïnde terugvorderingen 

onterecht verrekend (teruggevorderd onderhoudsgeld dient op basis van artikel 

35 niet worden doorgegeven aan de POD MI), meer details vindt u terug in 

controletabel 4C. 

 

2. Controle van een steekproef van dossiers 
 

Alle dossiers werden geanalyseerd. 
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Analyse van de terugvorderingen 
 

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelage per begunstigde in 

controletabel 4C. 

Een te veel ontvangen toelage van € 31677,355 zal bijgevolg door onze diensten worden 

teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend. 

  

 

3. Conclusies  
 

Voor de gecontroleerde periode 2011-2013, bekwam de inspectie de volgende resultaten: 

 

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen.  

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

de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten 

bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002) 

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

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

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

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

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

31677,35 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. 

 

  

mailto:vraag@mi-is.be
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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 Verschil 

€ 32477,34 € 28606,34 € -3871 

 

Er werd een eventueel subsidietekort vastgesteld. Dit verschil kan eventueel te wijten zijn 

aan de overgang van de boekjaren. 

 

 

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 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 165 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. 

 

De volgende punten werden niet nageleefd door uw OCMW:  

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen 

op de aanvraag + kennisgeving van de  aan de betrokkene binnen de 8 dagen. 

Er werd vastgesteld dat deze stukken in de dossiers zaten maar niet correct waren, enkel 

klevers van het ziekenfonds zijn onvoldoende als bewijs voor het OMNIO-statuut.  
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3. Conclusies 
 

Aangezien de rekeningen van de gecontroleerde periode definitief zijn afgesloten, zal de 

eventueel niet-ontvangen subsidie die vermeld wordt onder punt 1 “boekhoudkundige 

controle” voor het gecontroleerde jaar niet meer kunnen worden aangevraagd bij onze 

diensten. 
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BIJLAGE 6: CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VOOR DE 

BEVORDERING VAN PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING VAN DE GEBRUIKERS VAN DE 

DIENSTVERLENING VAN DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK, EN OP DE SPECIFIEKE 

MAATREGEL VOOR KINDERARMOEDE – JAAR 2014 
 

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: € 6044,00 (activiteiten) + 

€ 3814,00 (kinderarmoede). Deze bedragen werden niet volledig gebruikt.  

 Er werden verdeelcriteria vastgelegd voor het fonds en voor de 
tegemoetkomingsplafonds en deze criteria werden goedgekeurd door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn. 

 Het OCMW vraagt een deelname van de begunstigden: de begunstigde dient zelf 20% 

van de kostprijs van de activiteit te dragen.  

 Bepaalde doelgroep: elke persoon (en gezinsleden) die gebruik heeft kunnen maken 
van een tegemoetkoming van het OCMW tijdens het lopende jaar.  

 Uw OCMW gebruikt het Fonds om tegemoet te komen in heel gevarieerde 

activiteiten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen niet-consumptiegerichte 

activiteiten (maximum tussenkomst per jaar, per persoon = 200 euro) en 

consumptiegerichte activiteiten (maximum tussenkomst per jaar, per persoon = 50 

euro) 

 

 

2. Boekhoudkundige controle 
 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

JAAR 

EFFECTIEVE 

UITGAVEN 

OCMW 

EFFECTIEVE 

TERUG- 

VORDERINGEN 

OCMW 

INGEDIENDE 

UITGAVEN 

UNIEK 

VERSLAG 

BEDRAG VAN 

DE SUBSIDIE 

VERMELD IN 

UNIEK VERSLAG 

SUBSIDIES 

AANVAARD NA 

INSPECTIE 

BOEKHOUDING 

2014 € 10684,39 € 0,00 € 9688,05 € 9858,00 € 9688,05 

 

 

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. 
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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.  
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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 € 47552,09 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) 1,70 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: € 47552,09 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 50386,99 

Terug te vorderen verschil: € 0,00 

 

 

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 € 6967,73 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 19.352,39 19.928,79 

Terugvorderingen 0,00 0,00 

Netto-uitgaven 19.352,39 19.928,79 

  
De uitgaven van het OCMW zijn hoger dan de uitgaven ingediend in het Uniek Verslag, maar 

tussen de ingediende uitgaven die gebaseerd zijn op het artikel in de boekhouding zijn ook 

dossiers aanwezig die niet in aanmerking komen omdat ze niet voldoen aan de wettelijke 
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voorwaarden. Er konden echter voldoende dossiers voorgelegd worden die aan de 

wettelijke voorwaarden voldoen die het ontvangen subsidiebedrag verantwoorden. 

 

Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

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

tegemoetkomingsbedrag van € 0,00.  

 

Controle van de betalingen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid  
 

Het OCMW heeft 20 acties aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van € 19352,39 .  

7 van deze 20 acties werden gecontroleerd. 

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

 

Enkel de activiteit Zomer opladen kan als preventieve activiteit ingediend worden. De 

andere ingediende activiteiten zijn dossiers toekenning steun, op basis van een steunnorm 

wordt er een maandelijkse tussenkomst toegekend aan personen die via het LAC hun 
schulden afbetalen.  

 

 

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. 


