
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 2 

mei en 6 juni 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  

Tessenderlo 

Solveld 32 

3980 TESSENDERLO 

 

 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/nl/tools-ocmw/handleiding). 

  

http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding
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2. CONTROLES 
 

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 
2013 – 2014 

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 
2016 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
Geen controle 

uitgevoerd 
Bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
2015, bijkomende 

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 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. 

 

Bij de aanvang van de controle van de medische kosten werd de inspecteur gewezen op een 

fout in de selectie. Bij de initiële afspraak werd namelijk jaargang 2012 in de selectie 

opgenomen (2012 – 2014). Deze jaargang werd echter al tijdens eerdere inspecties 

gecontroleerd. Een nieuwe selectie werd getrokken voor 2013 - 2014 en er werd 

afgesproken om een bijkomende dag vast te leggen voor de controles van dit onderdeel. 

 

Er werd ook een bijkomend onderdeel aan dit inspectieverslag gevoegd, namelijk de controle 
van de personeelskosten voor het Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds voor het jaar 2015. 

Door een administratieve vergissing werden deze niet ingediend in het Uniek Jaarverslag, 

waardoor het OCMW een factuur ontving van de POD MI om de niet toegewezen maar wel 

gesubsidieerde personeelskosten te recupereren. Daar het OCMW deze middelen wel 

degelijk had benut werd gevraagd om hiervan bewijsstukken te sturen naar de inspectie. 

Deze werden op 17 juli doorgestuurd naar de inspecteur, de gegevens werden als bijkomend 

onderdeel verwerkt in dit inspectieverslag. 

 



4 
 

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 

Er werd een degelijke sociale opvolging vastgesteld van de gecontroleerde dossiers. Het is 

hier wel aan te raden om ook afgelegde huisbezoeken op te nemen in de sociale verslagen. 

 

Betreffende de verwerking en aangifte van de tussenkomsten voor medische hulp is er nog 

wel een ruime marge tot verbetering: 

 

- Handgeschreven facturen zonder een officieel getuigschrift van de behandelende arts 

komen niet in aanmerking voor betoelaging. 

- Er konden in meerdere gevallen geen (detail)facturen worden voorgelegd. Ook 

werden sommige facturen dubbel ingediend bij de POD MI of was het ingediende 

bedrag niet meer samenstelbaar. Dit wijst mogelijk op een klassementsprobleem van 

de facturen. 

- Vervolgens waren er ook enkele administratieve problemen met de aangiftes: 

 Ziekenhuiskosten mogen niet ingediend worden op formulier D1. Als 

de factuur van een ziekenhuis afkomstig is moet deze (naargelang het 

geval) via formulier D2 of via Mediprima aangegeven te worden. 
 Ambulante ziekenhuiskosten werden aangegeven als hospitalisatie-

kosten. Beide soorten kosten moeten aangegeven worden volgens 

een aparte rubriek op formulier D2. Het onderscheid tussen beide 

soorten kosten betreft de overnachting. Indien er een overnachting is 

(zie verblijfskosten op de factuur) spreken we van een hospitalisatie. 

 Het is niet nodig om ziekenhuisfacturen gesplitst over de 

verschillende categorieën in te dienen. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

De dossiers zijn ordelijk en correct samengesteld, en bevatten nagenoeg steeds de nodige 
bewijsstukken. Ook tonen ze een goede begeleiding van de begunstigden aan. Het is wel aan 

te raden om aandacht te besteden aan de volgende opmerkingen: 

 

Kennisgevingen en beslissingen 

Er worden soms andere voorwaarden dan de wettelijke voorwaarden toegevoegd aan de 

toekenning van het RMI. Dit is niet toegestaan. Bijkomende stappen in de begeleiding van de 

cliënt kunnen wel worden opgenomen in een GPMI dat in samenspraak met de cliënt wordt 

opgesteld. 

 

Wanneer de beslissing betrekking heeft op een geldsom, moet het toegekende bedrag 

worden vermeld in de kennisgeving, alsook de wijze van berekening (artikel 21§2 van de 

Wet van 26/05/2002) Een vermelding van de manier waarop het maandelijks bedrag zal 

verrekend worden is onvoldoende. De betrokkene moet dus steeds een correct overzicht 

krijgen van de berekening van het bedrag van het aanvullend LL. 

 

Het GPMI 

Hoewel de stappen die de cliënt moet nemen in het kader van zijn GPMI al heel uitgebreid 
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zijn en steeds passend waren in het integratietraject, was dit niet het geval voor de stappen 

die het OCMW neemt in de ondersteuning van het traject. Het is dan ook aangeraden om 

deze te specificeren zodat de cliënt een duidelijk zicht heeft voor welke zaken de hulp van 
het OCMW kan worden ingeroepen. Een goed voorbeeld hiervan is het bieden van 

ondersteuning voor de interpretatie van officiële documenten en brieven van net erkende 

vluchtelingen met een nog beperkte kennis van de landstaal. 

 

Het geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie is een verplichting voor de 

aanvragers van jonger dan 25 jaar en moet gebeuren binnen de drie maanden na het 

indienen van de aanvraag (art. 19, KB 11/07/2002). Dit gebeurde niet voor alle nodige 

dossiers en kan een aanleiding geven tot recuperatie van de verstrekte toelagen. 

 

Toepassing van de SPI-vrijstelling 

De vrijstelling van socio-professionele integratie is een middel om de integratie van de 

rechthebbende die begint te werken of die een beroepsopleiding aanvat of verderzet, aan te 

moedigen. De netto-inkomsten die hieruit voortvloeien, komen in aanmerking na aftrek van 

een bedrag van 239,25 € (geïndexeerd op 1 juni 2016), dat aanvangt op de eerste dag 

waarvoor het voordeel van de vrijstelling verschuldigd is en dat zes jaar later eindigt; (art. 

35§1 van de wet). Graag verwijzen we hier naar de omzendbrief van 22/07/2014. 

 

Deze vrijstelling moet worden toegepast bij de berekening van het toe te kennen aanvullend 

leefloon wanneer de tewerkstelling start nadat het RMI werd toegekend, behalve wanneer 

de betrokkene vraagt om de toepassing van deze bepaling uit te stellen in de tijd 

(bijvoorbeeld wanneer hij begint met een uitzendarbeid van 5 dagen). 

 

Indien een aanvrager al verbonden is door een (deeltijdse) arbeidsovereenkomst bij de 

toekenning van het RMI, kan deze vrijstelling niet op hem worden toegepast. 

 
5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

Na het afronden van de verschillende inspectieonderdelen werden de resultaten besproken 

met het hoofd van de sociale dienst en met de bevoegde medewerkers. Ook werden de 

inspectieroosters overhandigd zodat de vaststellingen konden worden nagekeken en er 

eventueel ontbrekende zaken konden worden opgestuurd. Het OCMW reageerde hier 

correct en vóór de afgesproken datum maar kon geen bijkomende zaken meer voorleggen. 
 

Hoewel er tijdens de inspectie op verschillende punten opmerkingen werden geformuleerd 

was het duidelijk dat uw medewerkers rekening hielden met de opmerkingen die tijdens 

eerdere inspecties werden gemaakt en pasten ze hun werkwijze in deze aan. Het was echter 

onmogelijk om sommige vaststellingen van eerdere controles retroactief aan te passen, 

waardoor sommige opmerkingen hier weer opduiken. 

 

Met betrekking tot de huidige controle wordt er vooral aangeraden om een éénduidig 

systeem te hanteren voor de bewaring en opvolging van de medische facturen waarvoor er 

tussenkomsten bij de POD MI worden gevraagd.  
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6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle Periode 
Terugvorderings-

procedure 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de 

sociale dossiers 
2016 Zie bijlage 3 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings

-periode 

Wet van 02/04/1965, controle van 

de medische kosten 

2013 - 

2014 
€ 6.682,41 

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 - 2014 
 

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 gecontroleerde elementen op een correcte manier werden 

toegepast. 

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

werden toegepast:  

 Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers  

 Opstellen van duidelijke en concrete maatschappelijke verslagen  

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

beschrijving per dossier in de controletabel 1A. 

 

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 volgende elementen niet op een correcte manier werden 

toegepast: 

 administratieve juistheid van de aangiftes;  

 terbeschikkingstelling van de geëiste facturen;  

 terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen;  

 en naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 

02/04/1965. 

De inspecteur stelde bij een aantal ingediende kosten fouten vast. 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  
 

Voor deze controle werd een extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd. De 

extrapolatieregels vindt u terug in de controlehandleiding op onze website. Hieronder vindt 

u de belangrijkste elementen van deze regels:  

 De medische kosten worden onderverdeeld in vier categorieën; voor elke categorie 
kan er een extrapolatie worden uitgevoerd  

 Zodra er binnen één kostencategorie een derde fouten wordt vastgesteld in de 

steekproef met kleine facturen (formulieren buiten stratificatie), zal er een 

extrapolatie worden uitgevoerd voor deze categorie. 

 Indien er minder dan een derde fouten wordt vastgesteld, zal er slechts een 
extrapolatie worden uitgevoerd indien er aan drie opeenvolgende voorwaarden 

voldaan is, namelijk: minimum aantal fouten in vergelijking met het aantal 

gecontroleerde formulieren + minimum terugvorderingsbedrag + minimum 

terugvorderingspercentage.  

Extrapolatieformule: 

[Globaal bedrag gesubsidieerd door de POD voor een bepaald soort kosten – globaal bedrag 

van de zogenoemde “stratificatiefacturen” voor dezelfde kosten] / het globaal bedrag van de 

facturen die op een willekeurige manier gecontroleerd werden voor dit soort kosten = de 

extrapolatiefactor (max = 10). 

 

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 €) 

Extrapolatie-

factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

(in €) 

Terugvordering 

na extrapolatie 

(in €) 

med1 € 10.326,66 € 2.124,46 4,86 JA € 649,17 € 3.155,51 

far1 € 3.957,38 € 1.302,79 3,04 JA € 531,01 € 1.613,01 

amb1 € 189,41 € 189,41 1,00 NVT € 189,41 € 189,41 

hosp1 € 311,88 € 311,88 1,00 NVT € 120,24 € 120,24 

TOTAAL      € 5.078,17 

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

de steekproef bedraagt €5.078,17 

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 € 10.402,00 € 973,11 

Far2 € 631,13 € 631,13 

Amb2 € 1.725,75 € 0,00 
Hosp2 € 0,00 € 0,00 

TOTAAL  € 1.604,24 

 

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

de stratificatie bedraagt €1.604,24 

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 €5.078,17 + 

€1.604,24 = €6.682,41 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 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 2016 
 

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 deze procedure grotendeels correct werd toegepast voor de 

gecontroleerde dossiers. Gelieve wel nog rekening houden met de volgende aspecten: 

 De voorwaarden die voor de toekenning van het RMI worden gesteld 

in de beslissingen en kennisgevingen. 

 De detailberekeningen op de kennisgevingen in het geval van 

aanvullend leefloon. 

 Het verplichte opstellen van het GPMI voor min-25 jarigen. 

 Het OCMW-engagement zoals opgenomen in de GPMI’s. 

 Toepassing van de SPI-vrijstelling. 

 

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

Tien 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 

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

geformuleerd in deel 1 van dit verslag. 
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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 
 

1. Controle van de personeelskosten: Art 4 
 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 47.552,09 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) 0 VTE ingevoerd, dit wegens een vergissing van 

het OCMW. Deze controle betreft dan ook de rechtzetting hiervan. Het was immers wel 

degelijk de bedoeling om personeelskosten aan te geven. 

 

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: € 47.552,09 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 60.030,25 

Terug te vorderen verschil: € 0,00 

 

2. Conclusie 
 

Dankzij de bijkomende 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 voor de personeelskosten van 2015 werd besteed overeenkomstig 

de wetgeving ter zake.  
 


