
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 7/12 

, 17/12 en 21/12/2015. 

 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  

Temse 

Kouterstraat 1 

9140 Temse 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   4 
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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 

geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 

geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
2014 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2012-2013 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
2013 

Bijlage 5: Controle van het 
stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

2013 
Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
geen controle 

uitgevoerd 

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 goede 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. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

Uit de controle van de dossiers kunnen we besluiten dat er slechts voor een gedeelte van 

de dossiers een goede opvolging is. Ook de sociale dossiers en verslagen  zijn in een aantal 

dossiers onvolledig en te beperkt (we merken wel een vooruitgang tov de vorige 

controle). Enkele beslissingen zijn niet conform de wettelijke bepalingen. 

 

Wij vragen een actie voor de volgende punten:  

 

 - intake formulier: Een aanvraagformulier moet worden ingevuld, gedateerd en 

ondertekend door de aanvrager. De opmaak van dit document is wettelijk verplicht op 

basis van het artikel 6 van het AR van 11/07/2002. Deze opmerking werd ook bij 
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voorgaande controles meegedeeld, we stellen vast dat dit document niet naar behoren 

wordt ingevuld en dat de handtekening van de aanvrager in een aantal gevallen ontbreekt. 

-De sociale verslagen bevatten in een aantal dossiers te weinig concrete informatie die 
cruciaal is voor de toekenning of de berekening van het leefloon (bv het niet langer 

uitbetalen van de kinderbijslag aan betrokkene ; het niet binnenbrengen van loonfiches; 

leeftijd van inwonende kinderen; …) Wij adviseren het OCMW om een vaste structuur of 

rubrieken aan te brengen in de sociale verslagen (vb de 6 wettelijke voorwaarden+ 

huisbezoek) zodoende dat geen enkel element vergeten wordt. Wij verwijzen naar de 

omzendbrief van 14 maart 2014 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal 

onderzoek in het kader van de wet van 26 mei 2002. 

-Beslissingen en kennisgevingen bij variabele inkomsten: Wanneer betrokkene iedere 

maand een variabel inkomen heeft, moet het leefloon correct berekent worden op het 

inkomen van de respectievelijke maand. Deze berekening moet in de beslissing en 

kennisgeving opgenomen worden zodoende dat de aanvrager de juistheid ervan kan 

nagaan. (Wanneer de beslissing betrekking heeft op een geldsom, moet het toegekende 

bedrag worden vermeld, alsook de wijze van berekening : artikel 21 §  2 van de wet van 

26/05/2002) 

- evaluaties GPMI: In toepassing van artikel 15 van het KB van 11/07/2002 dient er 

minstens éénmaal per trimester een evaluatie te gebeuren. Hiervan dient een schriftelijke 

weerslag terug te vinden zijn in het dossier. In beide gecontroleerde dossiers (student met 

GPMI) werden geen trimesteriele evaluaties teruggevonden. De verhoogde toelage (art 34 

van de wet) wordt slechts toegekend op voorwaarde dat er in het kader van het 

afgesloten GPMI een regelmatige evaluatie plaatsvindt. Wanneer we bij een volgende 

controle geen evaluaties terugvinden zullen de verhoogde toelagen ingetrokken worden. 

- toepassing art 35 van de wet/ socio-professionele vrijstelling: in 1 dossier werd geen 

toepassing gemaakt van het artikel 35 van de wet. Dit is een recht van de betrokkene en 

moet door het OCMW toegepast worden indien de aanvrager aan de voorwaarden 

voldoet. Er werd aan het OCMW gevraagd de nodige herzieningen door te voeren. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Uit de analyse van de uitgaven en ontvangsten mbt het leefloon en de aangevraagde 

staatstoelagen blijkt dat er grote verschillen zijn.  

Enerzijds stellen we in een aantal dossiers een te weinig ontvangen toelage vast, anderzijds 

ook dossiers waar te veel toelagen werden aangevraagd.  

Opnieuw stellen we vast dat er nog geen doorgave aan de POD MI gebeurt van de 

effectief geinde ontvangsten , via het D-formulier (deze opmerking werd reeds naar 

aanleiding van voorgaande controles gemaakt). 

Eén van de mogelijke oorzaken van de vele verschillen is een te beperkte kennis inzake het 

informaticaprogramma waarmee de toelagen aangevraagd worden en ook het effect dat de 

ingebrachte beslissingen hebben op de boekingen/betalingen.  

(in de boekhouding stellen we in een aantal dossiers vast dat er een negatieve uitgave 

geboekt wordt in 2012, terwijl de uitbetaling in 2013 nog moet gebeuren: wat in principe 

niet mogelijk is: hoe kan men iets in mindering brengen als er voor dit dossier nog geen 
uitbetaling gebeurde? Deze boekingen gebeuren automatisch adhv wat de medewerkers 

sociale dienst ingeven als beslissing) 

 

Op de financiële dienst wordt regelmatig een lijst opgemaakt met de verschillen tussen de 

uitbetaalde leeflonen en de verkregen staatstoelagen. Dit zou een goed werkinstrument 

kunnen zijn voor een correcte opvolging van de staatstoelagen. 
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Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

Voor de categorie 1: Onderzoek recht op verhoogde tegemoetkoming adviseren wij het 

OCMW om bij voorkeur de stroom van de KSZ te gebruiken ipv klevertje ziekenfonds (in 

de stroom KSZ is de periode zichtbaar) EN dit voor alle leden van het gezin. 

 

Fonds voor Participatie en Sociale Activering 

Een LOI-bewoner kan geen aanspraak maken op steun van het fonds voor sociale en 

culturele participatie. De wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde 

andere categorieën van vreemdelingen van 12 januari 2007 regelt de verlening van de 

toegekende hulp voor de LOI-bewoners (Fedasil). 

 

De begunstigden van de specifieke maatregel kinderarmoede zijn de minderjarige kinderen 

van de OCMW-gebruikers. Tussenkomsten aan meerderjarigen worden bijgevolg niet 

aanvaard op het deel voor kinderarmoede. 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 
RMI sociale dossiers: we merken een lichte vooruitgang tov de vorige controle maar er 

blijven veel werkpunten voor de behandeling van de sociale dossiers. 

 

RMI boekhouding: we stellen geen verbetering vast in de opvolging van de staatstoelagen. 

 

Participatie en sociale activering: de opmerking inzake LOI-bewoners werd bij een vorige 

controle meegedeeld. Voor een aantal activiteiten werden nog kosten van LOI-bewoners 

ingediend. 

 

Verwarmingstoelagen : ook bij de vorige controle was er een opmerking over het register/ 

ondertekend ontvangstbewijs. 

 

 

Debriefing 

 

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

verscheidene controles met de betrokken OCMW-verantwoordelijken en de financieel 

beheerder te bespreken.  Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het 

OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur. 

 

De werking van de knipperlichten werd tijdens de debriefing toegelicht.  

 

 

 

 

6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 



6 
 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle Periode 
Terugvorderings-

procedure 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de 

sociale dossiers 
2014 Zie bijlage 3 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige 

controle 
2012-2013 Zie bijlage 4 

 
 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings

-periode 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 
controle van de sociale dossiers 

Jaar 2014 
Cf. bijlage 

nr. 3 
Door onze 
diensten 

Op een van de 

volgende 
maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 
boekhoudkundige controle 

2012-

2013 
24212.16€ 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 
kostenstaten 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) Jaar 2013 0 €   

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

Jaar 2013 937,21 € 
Door onze dienst 

Budget 

Via een vordering 

tot terugbetaling 

die u zal 

ontvangen 

 
 

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


7 
 

 
 
 
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 2014 
 

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 niet of op een verkeerde manier werd toegepast 

met betrekking tot de volgende elementen:  

 de beslissingen; 

 de kennisgevingen; 

 het intake-formulier; 

 sociale verslagen; 

 evaluaties GPMI; 

 toepassing art 35 van de wet (socio-professionele vrijstelling) 

 

 

 

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 
 

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 
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wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden 

geformuleerd in deel 1 van dit verslag. 

 

De inspecteur heeft nog een bijkomende herziening gevraagd voor de dossiers vermeld in 

Controletabel 3.  

De informatie dient voor het einde van de 2de maand volgend op de verzendingsdatum van 

dit schrijven naar de inspecteur te worden gemaild. 

 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3.  
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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 – 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)  

 

Er werd overgegaan tot het afpunten van alle dossiers.  

 

Analyse van de uitgaven 
 

De controle van uw stukken bracht het volgende aan het licht:  

 een te veel ontvangen toelage van  14.351,78 € 

 een eventueel te weinig ontvangen toelage.  
 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelagen in controletabel 4 

A.  

De eventueel te weinig ontvangen toelagen vindt u in controletabel 4B. 

 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage van 9860,38 €  aan het 

licht.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelage (niet aangegeven 

ontvangsten) per begunstigde in controletabel 4C. 

 

 

 

 

2. Conclusies  
 

Voor de gecontroleerde periode 2012-2013, bekwam de inspectie de volgende resultaten: 

 

Uw OCMW heeft te weinig toelagen ontvangen. (zie controletabel 4B) 

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.  
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Op basis van de dossiers waarvan de lijst u in controletabel 4A vindt, werd er afgeleid dat 

uw OCMW voor een bedrag van  14.351,78 € te veel aan toelagen heeft ontvangen.  

Deze te veel ontvangen toelagen zullen door onze diensten teruggevorderd worden.  

 

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

9860,38 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. 

 

Een uiteindelijk bedrag van 24.212,15€ (uitgaven + terugvorderingen) zal worden afgehouden 

op het bedrag van de volgende subsidie.  
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BIJLAGE 5: CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2013 
 

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 

€ 9.602,76 9602,76 0 € 

 

 

Er kon geen vergelijk met de bedragen op de proef en saldibalans gemaakt worden omdat 

het OCMW zaken waarvoor beslist wordt in 2013 voor een levering van 2012 in een aantal 

gevallen boekt op het jaar 2012. Zo ook werd op het jaar 2013 geboekt voor zaken 

waarvoor beslist werd in 2014.  

Alle dossiers op de lijst 2013 van de POD werden afgepunt, deze dossiers werden ook 

uitbetaald door het OCMW. 

 

 

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 en 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 (en zijn gezinsleden);  

 zijn bestaansmiddelen (en die van de gezinsleden); 

 identiteitsgegevens van de aanvrager  

 gezinssamenstelling 

 ingeval van appartementen: het attest inzake het aantal appartementen 

 voor de categorie 3:  
hetzij de beschikking van toelaatbaarheid van de vordering tot collectieve 

schuldenregeling, als bedoeld in artikel 1675/6 van het Gerechtelijk Wetboek, 

uitgesproken ten opzichte van de aanvrager; 
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hetzij een attest van de persoon of de instelling als bedoeld in artikel 67 van de wet 

van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, die de schuldbemiddeling verricht. 

 

Alle informatie die verkregen kan worden via de KSZ-stroom dient voor de inspectiedienst 

niet meer op een andere manier te worden bewezen. 

In die zin adviseren we het OCMW om voor de categorie 1 het onderzoek naar de 

verhoogde tegemoetkoming uit te voeren via de stroom van de KSZ ipv klevertjes van het 

ziekenfonds. Dit onderzoek moet voor ALLE leden van het gezin gebeuren en aanwezig zijn 

in het dossier. 

 

Uw centrum heeft 51 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.  

Dit met uitzondering voor 1 dossier waarvoor geen ontvangstbewijs werd gevonden en 1 

dossier waarvan het register/ontvangstbewijs niet ondertekend werd. 

 

 

 

 

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 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 2013 
 

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: 10327 € (activiteiten) + 
6516 € (kinderarmoede). Deze bedragen werden niet volledig gebruikt  

 

 er werden verdeelcriteria vastgelegd voor het fonds en voor de 

tegemoetkomingsplafonds ( deze criteria werden pas sinds 2015 goedgekeurd door 

de Raad voor Maatschappelijk Welzijn) ;  

 het OCMW vraagt voor een aantal activiteiten een deelname van de begunstigden; 

 doelgroep: voor een aantal activiteiten werden ook de kosten van LOI-bewoners 

ingebracht in het fonds (zie opmerkingen);  

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

activiteiten;  

 de beslissingen van individuele steun worden 1x per jaar in bulk onder vorm van het 

uniek jaarverslag voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor Sociale Zorg;  

 

 

2. Boekhoudkundige controle 
 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

JAREN 

EFFECTIEVE 

UITGAVEN 

OCMW 

EFFECTIEVE 

TERUGVORDERINGEN 

OCMW 

SUBSIDIES 

AANVAARD DOOR 

DE CEL DSO VAN 

DE POD MI 

SUBSIDIES 

AANVAARD NA 

INSPECTIE 

BOEKHOUDING 

2013 13.915,67 € 361,00 € 13.915,50 € 13.554,67 € 

 
De teruggave (verrekening factuur bobbejaanland) van 361 € werd niet doorgegeven aan de 

POD. 

 

3. Controle van de bewijsstukken 
 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

10 facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken).  
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U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 

6A. 

 

Motivering weigering van de activiteiten: 576,21 € 

Een LOI-bewoner kan geen aanspraak maken op steun van het fonds voor sociale en 

culturele participatie. Bij de uitstap naar Bobbejaanland en voor het kerstfeest werden ook 

kosten voor LOI-ers ingediend.  

 

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

5 facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken).  

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

6B. 

 

Motivering weigering van de activiteiten:  

De begunstigden van de specifieke maatregel kinderarmoede zijn de minderjarige kinderen 

van de OCMW-gebruikers. Tussenkomsten aan meerderjarigen worden bijgevolg niet 

aanvaard. Omdat uw OCMW nog een ruim budget overhield bij de algemene maatregel, 

waar deze tussenkomsten (niet verplichte schoolkosten) ook aanvaard worden, zullen wij bij 

deze controle niet overgaan tot invordering van deze bedragen. Wij willen er u wel attent 

opmaken dat in de toekomst de middelen op het juiste deel moeten ingebracht worden. 

 

4. Conclusies 
 

Voor het gecontroleerde jaar heeft uw OCMW een te veel ontvangen toelage ontvangen 

van 361 +576,21+ =  937,21 €.  

Voor dit bedrag zal u binnenkort een vordering tot terugbetaling ontvangen van onze dienst 

“Budget”.
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