
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 19, 

20 en 23 oktober 2017 

 Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:  

 Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de 

inspecties en de aanbevelingen  

 Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende 
boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure 

 De controletabellen per begunstigde  

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw 

inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. 

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), 

Dienst Inspectie, WTC II, Koning Albert II-laan 30, 1000 Brussel. 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

Sint-Martens-Latem 

Priesterage 57 

9830 Sint-Martens-Latem 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   Aantal 4 

   

  OCMW/W65M-RMIB-STOF-SFGE/2017 

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/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 
2013-2015 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 

geen controle 

uitgevoerd in 2017 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 

geen controle 

uitgevoerd in 2017 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2012-2015 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
2015 

Bijlage 5: Controle van het 
stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

geen controle 

uitgevoerd in 2017 

Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2015 
Bijlage 7: Controle van de 

Energiefonds-subsidies 

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van deze 

brief. 

 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 
 

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren.  

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

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

informatie verschaft.  

Voor wat betreft de controle van de medische kosten alsook de controle van het 

stookoliefonds is vastgesteld dat bij aanvang van de inspectie niet alle bewijsstukken aanwezig 

waren zoals gevraagd in de afspraakmail. De nodige stukken werden wel tijdens de 

inspectiedagen voorgelegd. 

Naar de toekomst toe wordt gevraagd de controles met grote nauwkeurigheid voor te 

bereiden teneinde de inspectie op een efficiënte manier te kunnen uitvoeren. Bij onzekerheid 

of onduidelijkheid kan hieromtrent voorafgaand aan de inspectie steeds contact worden 

opgenomen met de inspecteur. 

 

 

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 

Sociale dossiers: na inspectie is vastgesteld dat er geen correcte noch regelmatige 

opvolging gebeurd. Daarenboven zijn de sociale verslagen inhoudelijk identiek voor alle 

dossiers. Tevens ontbreekt het dikwijls aan nuttige informatie zoals o.m. aansluiting 

ziekenfonds, inkomsten, tewerkstelling, edm. 
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Voor elk dossier dienen er sociale verslag(en) teruggevonden te worden die de 

behoeftigheid van betrokkene aantonen. Een situatieschets met vermelding van de 
inkomsten, verblijfsadres, familiale situatie, verzekerbaarheid, legaal statuut, historiek 

asielprocedure, verblijfsdocumenten, resultaat afgelegde huisbezoek(en), omschrijving 

sociale situatie (woonomstandigheden, levenswijze, activiteiten (volgen lessen, opleiding, 

solliciteren, ziekte, …) en dergelijke is aan te bevelen zodat een duidelijk beeld van de 

begunstigde naar voor komt. Een loutere raadpleging van een register is onvoldoende. 

Indien bepaalde personen reeds langer dan 1 jaar in België verblijven dient men hiervan 

bewijsstukken aan te treffen in het dossier. Er dient opvolging te zijn van de dossiers en 

er moet voldoende informatie verzameld worden opdat de OCMW-Raad een beslissing 

kan nemen.  

 

Aangezien voornoemde opmerkingen reeds werden gemaakt bij de twee voorgaande 

inspecties worden de toelagen voor twee dossiers teruggevorderd. Ook naar de toekomst 

toe zal tot terugvordering worden overgegaan indien geen gewijzigde en verbeterde 

werkwijze wordt vastgesteld. 

 

Administratieve controle van de facturen 

Over het algemeen werd een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld. 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Na vergelijking van de cijfers voor wat betreft de uitgaven werd een verschil in het nadeel 

van het OCMW vastgesteld. Na onderzoek van de lijsten en rekening houdend met de 

vaststellingen gedaan bij een vorige inspectie is ook nu vastgesteld dat de uitgaven voor 

toelagen ikv installatiepremies werden opgenomen in het cijfer van de uitgaven van het 

OCMW niettegenstaande deze via de organieke wet werden betoelaagd. Na correctie van 

dit bedrag wordt tot een verschil van 0,56% in het nadeel van het OCWM gekomen 

hetgeen aanzien wordt als een goede administratieve opvolging van de toelagen. 

 

Na vergelijking van de cijfers voor wat betreft de ontvangsten werd een aanzienlijk verschil 

in het nadeel van de POD MI vastgesteld. Alle ontvangsten werden afgepunt. Hierbij is 

vastgesteld dat een aantal bedragen ten onrechte werden opgenomen in de lijst van de 

ontvangsten van het OCMW zoals o.m. bedragen die geen betrekking hebben op RMI, 

interne rechtzettingen alsook een bedrag ontvangen buiten de te controleren periode. Na 

correctie van deze bedragen wordt tot een positief resultaat gekomen. 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

Na inspectie werd over het algemeen een correcte toepassing van de wetgeving 

vastgesteld. Naar de toekomst is aangewezen meer aandacht te besteden aan het 

respecteren van de termijnen voor wat betreft het versturen van de kennisgevingen alsook 

voor het uitvoeren van de betalingen. 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

Na inspectie werd zowel voor wat betreft de personeelskosten als voor wat betreft de 

controle van de dossiers een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld. 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 
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Medische kosten: niettegenstaande de opmerkingen gemaakt bij de twee vorige inspecties 

werd bij huidige inspectie geen positieve evolutie vastgesteld.  

 

Boekhoudkundige controle leefloon dossiers: het resultaat van huidige inspectie is 

gelijkaardig aan dat van een vorige inspectie. De aanvraag van de toelage installatiepremie 

gebeurt nog steeds via de organieke wet niettegenstaande deze betrekking hebben op het 

leefloon hetgeen een verschil met zich brengt in het cijfer van de uitgaven. Naar de toekomst 

toe wordt gevraagd hieraan extra aandacht te besteden en de toelagen aan te vragen 

overeenkomstig de correcte wetgeving.  

 

Stookolie: er is vastgesteld dat het OCMW heeft rekening gehouden met de opmerkingen 

gemaakt bij een voorgaande controle. Het respecteren van de termijnen voor wat betreft 

het versturen van de kennisgevingen alsook voor het uitvoeren van de betalingen blijft een 

aandachtspunt en is voor verbetering vatbaar. Tevens dient bij de voorbereiding van de 

inspectie aandacht te worden besteed aan het ter beschikking stellen van de nodige 

bewijsstukken overeenkomstig de richtlijnen vermeld in de afspraakmail. 

 

Energie: net zoals bij vorige inspectie werd ook bij huidige inspectie een correcte toepassing 

van de wetgeving vastgesteld. 

 

 

Debriefing 

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de 

verscheidene controles met aantal personeelsleden van het OCMW te bespreken.  Tijdens 

deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen 

aan de inspecteur. 

 

Tevens werd de nieuwe GPMI-wetgeving besproken. 
 

Er werd vastgesteld dat de sociale balans ontbreekt in de dossiers. De Omzendbrief van 

12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: “Het is belangrijk dat er in de periode 

voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd wordt geïnvesteerd in het 

opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij de 

verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de gerechtigde.” 

Dit laatste moet tot uiting komen in de sociale balans, die het GPMI dus voorafgaat. Middels 

het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en 

maatschappelijke integratie en indien mogelijk ook in de richting van een inschakeling in het 

arbeidsproces.  

Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen, 

niet enkel tewerkstelling) kan een GPMI opgemaakt worden met voldoende persoonlijke 

toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden. De prioriteiten vastgelegd in het 

GPMI vormen de basis voor de evaluaties. De aanwezigheid van de sociale balans is een 

belangrijk element betreffende het behouden van de 10% extra toelage voor een GPMI-

dossier.” 

 

 

6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 
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Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle Periode 
Terugvorderings-

procedure 

Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten 2013-2015 Zie bijlage 1 

 
 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, 

controle van de 

medische kosten 

2013-2015 € 689,10 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op 

Maatschappelijke 

Integratie, 

boekhoudkundige 

controle 

2012-2015 € 2671,13 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 2013-2015 
 

 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:  

 Een controle op de naleving van de wetgeving ter zake via een steekproef van de 

individuele dossiers 

 Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen 
 

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS  
 

Tijdens de controle werden 6 individuele dossiers nagekeken voor de volgende elementen:  

 De steunaanvraag (indien nodig geacht) 

 De borg (indien nodig geacht) 

 De verzekerbaarheid (indien nodig geacht) 

 De sociale verslagen.  

 

De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet op een correcte manier werden 

toegepast:  

 Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)  

 Opstellen van duidelijke en concrete maatschappelijke verslagen + opvolging van de 

dossiers 

 

De inspecteur stelde bij een aantal dossiers problemen vast. U vindt een gedetailleerde 

beschrijving per dossier in de controletabel 1A. 

 

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten op basis van de controle 

van de dossiers bedraagt € 401,40.  

 

 

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 over het algemeen op een 

correcte manier werden toegepast.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de fouten per ingediende kost in de controletabel 

1B. 
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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.  

 

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

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

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

“niet-stratificatieformulieren”).  

 

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

Kosten-type 
Subsidie-totaal  

(in €) 

Totaal steekproef (in 

€) 

Terugvordering  

(in €) 

med1 8 359,18 1169,15 242,76 

far1 2 715,76 737,52 29,49 

amb1 658,00 658,00 0,00 

hosp1 875,92 875,92 0,00 

TOTAAL   272,25 

 

 
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 op basis van de steekproef 

bedraagt € 272,25 .  

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

 

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

Kostentype 
Totaal 

categorie (in €) 

Totaal van de 

terugvordering (in €)   

Med2 5 771,54 0,00 

Far2 524,35 0,00 

Amb2 0,00 0,00 

Hosp2 17 086,05 15,45 

TOTAAL  15,45 
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Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op 

de stratificatie bedraagt €15,45 .  

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

 

 

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 401,40 + 272,25 + 

15,45  = 689,10 € te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode. 

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

maandelijkse kostenstaten. 

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

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

PERIODE 2012-2015 
 

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

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

omtrent het leefloon betaald door het OCMW. 

 

1. Analyse van de rekeningen van het OCMW (met uitzondering van de 
uitgaven voor tewerkstellingen in het kader van Art. 60§7 van de Organieke 
Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’ s)  

 

A. Cijfers volgens de POD MI 
 

  Terugvorderingen Uitgaven     

  RMI RMI     

2012 491,42 76 199,07 101 Leefloon (50% - 65%):   

    -16,45 105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%):   

    17 478,96 117 Soc.integratieproject student(60%-75%):   

    594,96 129 Toelage onderhoudsgeld (100%) :   

          

    -745,34 101 Leefloon (50% - 65%): * 

    16,45 105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%): * 

          

2013   81 731,29 101 Leefloon (50% - 65%):   

    7 559,28 105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%):   

    6 860,44 117 Soc.integratieproject student(60%-75%):   

    594,96 129 Toelage onderhoudsgeld (100%) :   

  3 205,35   correctie niet doorgegeven ontvangst   

          

2014   42 041,86 850 Leefloon (50 %) :   

    45 997,25 855 Leefloon (55 %) :   

    6 442,39 105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%):   

    545,38 129 Toelage onderhoudsgeld (100%) :   

    3 123,66 960 Project individuele studenten (50%+10%):   

    3 114,30 965 Project individuele studenten (55%+10%):   

          

2015 526,46 123 449,33 855 Leefloon (55 %) :   

    4 256,34 105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%):   

    4 256,34 106 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%):   
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    1 089,82 109 Verhoogd bestaansminimum (100%) :   

    -644,22 965 Project individuele studenten (55%+10%):   

          

  -128,64 2 094,81 855 Leefloon (55 %) : ** 

    -4 387,32 106 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%): ** 

    4 387,32 965 Project individuele studenten (55%+10%): ** 

          

Totaal: 4 094,59 426 040,88     

 

* rechtzettingen in 2013 voor vorige jaren    

**rechtzettingen in 2016 voor 2013-2015    

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

gecontroleerde periode:  

426 040,88 – 4 094,59 = 421946,29 € 

 

B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  

  Terugvorderingen Uitgaven   

  RMI RMI   

2012 63,06 73 343,34 101 Leefloon (50% - 65%): 

    3 142,44 109 Verhoogd bestaansminimum (100%) : 

    17 478,94 117 Soc.integratieproject student(60%-75%): 

    594,96 129 Toelage onderhoudsgeld (100%) : 

        

2013 3 416,73 91 741,83 101 Leefloon (50% - 65%): 

    2 726,71 106 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%): 

    6 860,45 117 Soc.integratieproject student(60%-75%): 

    495,80 129 Toelage onderhoudsgeld (100%) : 

        

2014 405,69 92 893,33 101 Leefloon (50% - 65%): 

    5 449,10 109 Verhoogd bestaansminimum (100%) : 

    5 093,71 117 Soc.integratieproject student(60%-75%): 

    594,96 129 Toelage onderhoudsgeld (100%) : 

        

2015 397,82 129 164,01 101 Leefloon (50% - 65%): 

    6 560,72 109 Verhoogd bestaansminimum (100%) : 

    2 684,60 117 Soc.integratieproject student(60%-75%): 

2012-

2015   

-15 152,26 installatie premie betoelaagd via organieke wet 

        

Totaal: 4 283,30 423 672,64   
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Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  

423 672,64- 4 283,30= 419389,34 €. 

 

C. Vergelijking van de totalen 
  

 

Periode 2012-2015 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI: 421946,29 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW: 419389,34 

Verschil: 2 556,95  

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 0.61% 

Eventueel te veel ontvangen toelagen aan 50%: 1 278,48  

 

 

2. Controle van een steekproef van dossiers 
 

Analyse van de uitgaven 
 

Na correctie van het bedrag inzake toelagen installatiepremies werd een miniem verschil 

vastgesteld tussen de uitgaven van het OMCW en de toelagen van de POD. Er werd 

bijgevolg geen verder onderzoek uitgevoerd. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

Alle ontvangsten werden afgepunt. Hierbij is vastgesteld dat één ontvangst niet correct werd 

doorgegeven. 

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

controletabel 4C. 

 

Een te veel ontvangen toelage van 2 671,13 € zal bijgevolg door onze diensten worden 

teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend. 

  

 

3. Conclusies  
 

Voor de gecontroleerde periode 2012-2015, bekwam de inspectie de volgende resultaten: 

 

Na correctie van de cijfers voor wat betreft de uitgaven, zoals hoger in dit rapport 

uiteengezet, werd tot een positief resultaat gekomen. 

 

Op basis van het afpunten van de ontvangsten zal een bedrag van 2 671,13 € worden 

teruggevorderd. 
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BIJLAGE 5: CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2015 
 

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 
€ 12 099,36 € 12 099,36 € 0,00 

 

Er werd geen enkel verschil 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 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 67 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:  

 kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;  

 Betaling binnen de 15 dagen.  

 

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 2015 
 

De controle wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 Controle van de personeelskosten 

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

toegekend werden door de POD MI 

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

steekproef van dossiers.  

 

 

1. Controle van de personeelskosten: Art 4 
 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 23776,05 om de 

personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van ½  

voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) ½  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: € 23776,05 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 23776,05 

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 € 1672,75 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 2348,54 2223,19 

Terugvorderingen 0 0 

Netto (uitgaven-
terugvorderingen) 

2348,54 2223,19 

  
Art 6, uitgekeerd bedrag: € 1672,75 

Netto-uitgaven aangegeven in het Uniek Verslag: € 2348,54 

Netto-uitgaven goedgekeurd na de controle: € 2223.19 
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Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

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

tegemoetkomingsbedrag van € 2223,54.  

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 actie aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van 125,00 €.  

Hieromtrent konden bij inspectie geen bewijsstukken worden voorgelegd. 

 

Gezien het bedrag dat het OCMW bewijst aan uitgaven hoger ligt dan de toegekende 

subsidie worden geen bedragen teruggevorderd. 

 

 

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.  


