
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum van 27 

tot 29 augustus 2018. 

 

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, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel. 
 
 
 
 
 

 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

Tessenderlo 

Solveld 31 

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). 
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2. INSPECTIES 

 

 Omschrijving Jaar Bijlage 

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

medische kosten 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 1: controle van de medische 

bewijsstukken, Wet van 02/04/1965 

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 2: controle toelagen, Wet van 

02/04/1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: controle van de sociale dossiers 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 3: controle van de sociale 

dossiers, Wet van 26/05/2002 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: boekhoudkundige controle 
2014 – 2016 

Bijlage 4: controle van de toelagen, 

Wet van 26/05/2002 

5 Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 2016 
Bijlage 5: controle van het 

Stookoliefonds 

6 Fonds voor Participatie en Sociale Activering 2016 
Bijlage 6: controle van het Fonds voor 

Participatie en Sociale Activering 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2016 
Bijlage 7: controle van het Energiefonds, 

Wet 04/09/2002 

8 De behandeling van de knipperlichten 2015 – 2016 
Bijlage 8: Controle van de 

knipperlichten, OB van 14/03/2014 

9 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: controle van de GPMI toelagen 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 9: controle van de specifieke 

toelagen GPMI, OB van 12/10/2016 

 

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

verslag 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 

 

De informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw 

OCMW gestuurd. Bij aanvang van de inspecties ontbraken de volgende gevraagde stukken; 

Grootboek van de uitgaven en ontvangsten betreffende het RMI met detail per derde. In 

plaats hiervan werden de maandelijkse betalingsmandaten betreffende het RMI voorgelegd.  

 

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, zoals voor het nazicht van de lijsten met verschillen die na inspectie 

werden overhandigd. 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 

 

De onderstaande tabel(len) geven een overzicht van de belangrijkste vaststellingen en de 

aanbevelingen per gecontroleerde materie. Deze hebben betrekking op het naleven van de 

regelgeving en/of de procedures en of goede praktijken. De gedetailleerde informatie per 

dossier vindt u in de controleroosters onderaan dit verslag.  

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Er werd vastgesteld dat uw centrum geen rekening hield met de opmerkingen die tijdens 

eerdere controles werden gesteld. Het inboeken van de leeflonen gebeurt nog steeds op 
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collectieve basis, waardoor de boekhouding geen detail kan verschaffen van de maandelijks 

betaalde steunen per begunstigde. De controle van de boekhouding werd dan ook 

uitgevoerd op basis van een steekproef. De resultaten hiervan kan u terugvinden in de 
bijlagen en controleroosters van dit verslag. 

 

De inspectiedienst dringt er op aan om over te stappen op het individueel inboeken van 

de steunen na elk comité. Dit zal de transparantie sterk verhogen en ten goede komen aan 

zowel de inspecties van het ministerie als aan de interne controles op uw betoelaging. 

 

Aanvullend werd er ook vastgesteld dat de effectieve ontvangsten op teruggevorderde 

leeflonen niet correct worden aangegeven. De juiste procedure om vorderingen te 

boeken en administratief te verwerken tav het ministerie is de volgende: 

 

Boekhoudkundig 

 

Als er leefloon wordt uitbetaald aan de cliënt, en dit later moet worden teruggevorderd, 

moet er gebruik worden gemaakt van de 7-rekening.  

 

Voorbeeld: 

Het OCMW kent het RMI onder de vorm van een leefloon toe van 01/01 tot 31/12.  

Op 01/07 wordt echter vastgesteld dat de cliënt een inkomen had vanaf 01/03. Er is 

uitbetaald tot en met 31/06, dus er moeten 4 maanden leefloon worden teruggevorderd. 

Op dit moment (beslissing tot terugvordering) dient dit te worden ingeboekt op de 7-

rekeningen voor het bedrag dat terugvorderbaar wordt gesteld. 

Als deze bedragen dan effectief worden geïnd door het OCMW worden de ingeloste 

bedragen afgeboekt van de 4-rekening. 

 

Met deze methode kan er op jaarbasis een lijst worden getrokken van de effectieve 

ontvangsten per boekjaar die dan kan worden gebruikt voor de nodige aangiftes bij de 

POD MI. Dit zal een grote vereenvoudiging betekenen van deze aangiftes en zorgt er ook 

voor dat het OCMW geen toelagen verliest voor (gedeeltelijk) oninvorderbaar verklaarde 

terugvorderingen. 

 
Betoelaging 

 

- Van zodra terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen moeten ze 

worden aangegeven bij de POD MI. 

- Deze aangifte dient te gebeuren via het D-formulier (F-formulier voor aangiftes van 

de Wet van 1965) of terugvorderingsformulier (dit kan variëren naargelang uw 

software) 

- Bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in 

één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk 

overgemaakt te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW 

minstens jaarlijks  de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier 

over te maken. Compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden 

- Vb. er wordt 700 € leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene 

maar recht had op € 500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en 

betrokkene betaalt dit in november effectief terug. De betaling van € 700 werd al 

als betaling aangegeven en moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt 

daarentegen naast de betaling van € 700 een recuperatie van € 200 (formulier D). 
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- De datum in voege van het formulier D is de datum van de maand en het jaar 

waarin de ontvangst geboekt wordt in de boekhouding van het OCMW, het 

moment dus dat het geld effectief ontvangen wordt door het OCMW. De 
referteperiode is de periode waarop de ontvangst betrekking heeft. 

- Als er meerdere ontvangsten worden aangegeven op dezelfde dag dient de datum 

in voege te worden aangepast. Indien niet, zullen de verschillende formulieren D 

elkaar overschrijden. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor die dag zal 

dan worden geregistreerd 

- Als bijkomende ondersteuning kan in de omschrijving van de ontvangsten in de 

boekhouding een gestandaardiseerde commentaar worden gebruikt. Vb. ‘TV’ 

‘Leefloon’ ‘Naam’ ‘periode betrekking’. Dit zorgt er voor dat alle nodige informatie 

voor het invullen van de D-formulieren aanwezig is in de lijsten uit de boekhouding 

en dat er duidelijke overzichtslijsten van de effectief geïnde ontvangsten kunnen 

worden voorgelegd. 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Over het algemeen werd er een goede werking vastgesteld ten aanzien van de aanvragen 

voor tussenkomsten van het stookoliefonds. Voor enkele dossiers werden er wel nog 

opmerkingen geformuleerd. Zie hiervoor de bijlagen en controleroosters van dit verslag. 

 

Wel belangrijk is de boekhoudkundige registratie van de steunen. Omdat deze collectief 

werden ingeboekt per maand en er ook andere zaken op dit rekeningnummer werden 

opgenomen was het onmogelijk om een correct beeld te krijgen van de totale 

bestedingen. 

 

Het is dus belangrijk dat u de in het kader van het stookoliefonds toegekende steunen op 

een afzonderlijke 6-rekening inboekt, en dit per individuele toekenning. 

 

Fonds voor Participatie en Sociale Activering 

 

De controle van het fonds bracht enkele onregelmatigheden aan het licht. De meeste van 

deze vaststellingen hadden betrekking op de aard van de ingediende activiteiten. Het is dan 

ook aan te raden om de lijst met duiding voor de aanvaarde en niet aanvaarde activiteiten 

nog eens door te nemen. U kan deze vinden via deze link. 

 

De belangrijkste vaststellingen zijn hier de volgende: 

 Bij betalingen rechtstreeks aan de cliënt dient er ook een bewijs van betaling van 

de activiteit worden opgenomen. De subsidie is immers bedoeld ter ondersteuning 

van deze activiteiten en niet als bijkomende financiële steun. 

 De middelen van het fonds mogen niet worden aangewend om schulden van 
cliënten af te lossen maar dienen voor de daadwerkelijke deelname aan bepaalde 

activiteiten waaraan zij gezien hun beperkte inkomen anders niet kunnen 

deelnemen. 

 Hierbij dient de nadruk te liggen op het sociale en maatschappelijke aspect van de 

activiteiten. Individuele feesten zoals een doopfeest, communie, verjaardag, … 

komen dus niet in aanmerking voor betoelaging. 

 

 

https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/2018_aanvaarde_-_geweigerde_activiteiten_fonds_participatie_en_sociale_activering.xlsx
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Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

De belangrijkste vaststelling van de controle op het sociaal fonds voor gas- en elektriciteit 

betreft de boekhoudkundige verwerking. De tussenkomsten worden immers collectief 

geboekt, waardoor het onmogelijk is om een detail van de betalingen per begunstigde te 

genereren op basis van het grootboek. Ook blijkt uit nazicht van de totalen dat de door u 

gebruikte rekening niet zuiver is doordat er ook boekingen van betalingen op worden 

geregistreerd die niets te maken hebben met tussenkomsten van het fonds. Het is dus ten 

zeerste aan te raden om uw methodes hieromtrent aan te passen: 

- Gebruik van een apart (sub-)rekeningnummer voor tussenkomsten ikv het 

energiefonds 
- Individueel boeken van de tussenkomsten aan begunstigden. 

 

Op inhoudelijk gebied waren er geen onregelmatigheden. Uit het nazicht van de 

toekenningsbeslissingen blijkt dat er soms wel nog onduidelijkheden zijn met betrekking 

tot de voorwaarden en doelgroep van het fonds. Er zijn twee voorwaarden die vervuld 

moeten worden om toelagen voor een dossier in het kader van dit fonds te verkrijgen. De 

begunstigden moeten zich enerzijds in een toestand van schuldenlast bevinden en 

anderzijds in een toestand waar zij ondanks hun eigen inspanningen hun gas- en 

elektriciteitsrekeningen niet meer kunnen betalen. (Art.2, Wet van 04/09/2002) 

 

Ook bleken bepaalde aangiftes eerder te beantwoorden aan de voorwaarden van het 

onderdeel ‘Preventieve acties’. Dit als er bijvoorbeeld voorschotfacturen worden ten laste 

genomen ter voorkoming van schuldenlast bij de steunaanvrager of bij de steun voor 

opladingen van de budgetmeters voor personen in financieel precaire situaties. Het is dan 

ook aan te raden om deze in de categorie ‘Preventieve acties’ van het Uniek Jaarverslag in 

te dienen. 

 

De behandeling van de knipperlichten 

 

De inspectie stelt vast dat er in verhouding met het aantal dossiers nog een groot aandeel 

knipperlichten actief was. Dit kan te wijten zijn aan een onvoldoende opvolging van de 

informatie in de KSZ-stromen, of aan administratieve fouten bij het doorsturen aan de 

bevoegde medewerkers, of bij het behandelen en opvolgen van de inkomende 

knipperlichten. 

 

Het is aan te raden om een duidelijke procedure op te stellen voor de verwerking van 

deze informatie door uw medewerkers. In de eerste plaats komen de knipperlichten 

binnen via de E-box. Het is dus belangrijk om deze mailbox goed op te volgen en 

inkomende knipperlichten zo snel mogelijk over te maken aan de dossierbeheerder. 

 

Vervolgens dient u na te gaan of het knipperlicht correct is. Technische beperkingen of 

foute invoer in de KSZ kunnen immers foutieve knipperlichten veroorzaken. 

 

Foutieve knipperlichten kunnen meteen een code worden toegewezen waarmee de 

oorzaak aan de inspectiedienst wordt verklaard. Knipperlichten die correct kunnen zijn 

dienen verder te worden onderzocht en kunnen pas worden gecodeerd na het nodige 

sociaal onderzoek en het bijhorende raadsbesluit waarin wordt beslist hoe er met deze 
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info wordt omgegaan. In beide gevallen is het aangeraden om meteen de nodige 

bewijsstukken bij te houden om het knipperlicht te verklaren. Hieronder vindt u een 

overzicht van de mogelijke codes, van de gevraagde acties en van de bewijsstukken die 
worden opgevraagd tijdens onze controles. 

 

CODE Omschrijving Nodig bewijsstuk / nodige actie 

1 
De formulieren zullen binnen de 30 

dagen worden bezorgd. 
Correctie van de formulieren tegen de 

eerste inspectiedag 

2 
Terugvordering ingeleid, bij ontvangst 
zullen de nodige formulieren bezorgd 

worden. 

Beslissing tot terugvordering en 
inboeking op de 7-rekening 

3 
Beslissing genomen tot gedeeltelijke of 

niet recuperatie. 
Beslissing tot (gedeeltelijke) 
oninvorderbaarheidsstelling 

4 
Terugvordering ingediend voor de 

verkeerde periode 
Aanduiden van periode van aangifte 

terugvordering 

110 Werkelijk aantal kinderen > 1 Bewijs feitelijke gezinssamenstelling 

111 
Er dient rekening gehouden te worden 
met betaalde hypothecaire intresten. 

Bewijs van bestaan lening en afbetaling 
van hypotheekrentes 

112 
Gegevens in de stroom zijn niet correct 

(eigendom werd verkocht). 
Bewijs verkoop van eigendom 

121 

Uitbetaald bedrag werkloosheid is lager 
dan het bedrag vermeld in de stroom 

omwille van een afhouding van 
bedrijfsvoorheffing (10%). 

Attest uitbetaling RVA / hulpkas 

122 
Leefloon of steun uitgekeerd voor een 

periode dat er een sanctie liep. 
Attest RVA of hulpkas / bewijs van 

sanctie 

131 
Er werd voor de betreffende periode 

geen of minder loon uitbetaald. 
Loonfiche / bewijs van inkomen 

140 

Er is nog een recht op steun of leefloon, 
vergoeding heeft betrekking op andere 

periode (kan enkel gebruikt worden 
indien steun of leefloon voor een 

gedeelte van een maand werd 
toegekend). 

Bewijsstukken van inkomen (loonfiche, 
attest RVA, …) 

190 
Andere reden waarom het knipperlicht 

niet correct is (gelieve een bondige 
omschrijving te geven). 

Aangeven van de reden / oorzaak van 
het knipperlicht en dit duiden met de 

nodige bewijsstukken 

 

Het aangeven van deze codes kan via de halfjaarlijkse lijst of sinds kort ook rechtstreeks in 

de melding van het knipperlicht via uw software. Wij verwijzen u hiervoor graag naar uw 

softwareleverancier. Deze kan u melden of de knipperlichtenmodule al in werking is en 

hoe u deze kan gebruiken. 
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5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Na het afronden van de controles werden de resultaten overlopen met de bevoegde 

medewerkers. Gezien de vaststellingen van de boekhoudkundige controle werd er vooral 

aandacht besteed aan de juiste methodes in dit verband.  

Gezien de aangepaste controle van dit onderdeel werden er ook tijd gegeven aan het 

OCMW om de lijsten met de vastgestelde verschillen na te kijken en om waar nodig 

bijkomende stukken in te sturen om de correctheid van de betoelaging aan te tonen. Het 

OCMW deed dit nazicht grondig en stuurde de nodige zaken door op 05/10/2018.  

 

Uit het nazicht van deze stukken bleek dat er eerder sprake is van eventueel te weinig 

ontvangen toelagen (dit staat in functie van de rechten, iets wat niet aan bod komt bij de 

controle van de boekhouding) dan van te veel ontvangen toelagen. 

 

Het is dan ook de mening van de inspectie dat het inboeken van alle individuele steunen u zal 

helpen om een correct beeld te krijgen van de nodige toelagen. Indien gewenst kan u bij de 

inspecteur lijsten opvragen met de actuele stand van de toelagen per dossier per jaar, wat 

handig is indien u zelf wil nagaan of er nog verschillen zijn met de gegevens uit uw 

boekhouding. 
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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 
Gecontroleerde  

Periode 

Eventueel 

te weinig  

ontvangen 

Terugvorderings- 

procedure 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

boekhoudkundige controle 
2014 - 2016 Zie bijlage 4 

Uit te voeren door 

uw diensten 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2014 – 2016 € 2 900,88 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Stookoliefonds 

(verwarmingstoelage) 
2016 € 210,00 Door onze diensten 

Op de volgende 

subsidie die u wordt 

toegekend 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Sociale 

Activering 

2016 € 794,94 
Door onze dienst 

Budget 

Via een vordering tot 

terugbetaling die u zal 

ontvangen 

De behandeling van de 

knipperlichten 
2015 - 2016 Cf. bijlage nr. 8 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: 
Het diensthoofd van de inspectiedienst, 

 

 

 

 

 

 

 

Rudi CRIJNS 

 

  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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BIJLAGE 4 

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP 

MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2014 - 2016 

 

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. 

 

ALGEMENE VERGELIJKING 
Cijfers volgens de POD MI 
 

 
 

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

gecontroleerde periode: € 1 009 480,67 

 

2014 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 200 737,31 € 30 523,35

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 8 586,98 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 45 212,94 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 0,00 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 0,00 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00

2015 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 259 621,13 € 425,65

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 9 353,13 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 82 248,57 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 0,00 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 1 111,62 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00

2016 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 304 703,25 € 1 790,76

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 7 075,55 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 121 256,89 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 0,00 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 2 313,06 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00

TOTAAL € 1 042 220,43 € 32 739,76

POD MI



11 
 

Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

 
 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode: € 1 025 

919,07 

 

Vergelijking van de totalen 
 

 
 

  

2014 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 257 054,61 € 13 514,44

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 0,00 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 0,00 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 0,00 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 0,00 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00

2015 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 360 374,62 € 4 793,49

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 0,00 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 0,00 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 0,00 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 0,00 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00

2016 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 437 319,38 € 10 521,61

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 0,00 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 0,00 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 0,00 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 0,00 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00

TOTAAL € 1 054 748,61 € 28 829,54

OCMW

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI: € 1 009 480,67

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW: € 1 025 919,07

Verschil: € 16 438,40

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 -1,63%

Periode 2014 - 2016
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AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS 
 

Er werd vastgesteld dat uw OCMW de maandelijkse betalingen van het leefloon collectief 

inboekt. Dit maakt het onmogelijk om aan de hand van de boekhouding de individuele 

betalingen per derde te controleren. De controle werd daarom uitgevoerd op de details van 

de maandelijkse betaalstaten. Voor elk controlejaar werd november en december afgepunt 
bij wijze van steekproef. De bekomen verschillen werden uitgelijst en ter controle 

voorgelegd aan het OCMW, dit met het oog op de extrapolatie van de resultaten naar de 

volledige controleperiode. 

 

Na het nazicht van deze verschillen blijkt dat er eerder sprake is van een te weinig ontvangen 

toelage voor uw OCMW. Om deze redenen wordt er afgezien van extrapolatie en worden 

de uiteindelijke verschillen voor de maanden november en december van elk controlejaar als 

definitief resultaat beschouwd. 

 

Het is wel de verwachting van de inspectiediensten dat u uw boekingsmethoden herziet. Het 

is immers zowel voor interne als externe controles noodzakelijk dat er uit de boekhouding 

een overzicht kan worden getrokken van de boekingen / betalingen per rekeningnummer en 

per derde. Zie hiervoor ook de algemene opmerkingen in het eerste deel van dit verslag. 

 

Analyse van de uitgaven 
 

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

 een te veel ontvangen toelage 

 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 aan het licht.  

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

controletabel 4C. 

 

CONCLUSIE  
 

Voor de gecontroleerde periode 2014 - 2016, werd volgend resultaat vastgesteld: 

 

Uw OCMW heeft te veel toelagen ontvangen: 

 

Op basis van de dossiers in controletabel 4A werd er vastgesteld dat uw OCMW voor een 

bedrag van € 148,88 te veel aan toelagen heeft ontvangen. Deze te veel ontvangen toelagen 

zullen worden ingehouden op een volgende subsidie die u wordt toegekend. 

 

Op basis van de dossiers in controletabel 4C werd er vastgesteld dat uw OCMW zijn 

effectieve ontvangsten mbt het RMI niet correct aangaf. Bijgevolg werd er voor € 2 752,00 te 
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veel aan toelagen uitgekeerd. Deze zullen worden ingehouden op een volgende subsidie die 

u wordt toegekend. 

 

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen: 

Op basis van de dossiers in controletabel 4C werd er vastgesteld dat uw OCMW eventueel 

te weinig toelagen ontving. 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. 

 

De inspectiediensten zullen de gecontroleerde jaren afsluiten in de softwaretoepassing. Het 

verkrijgen van toelagen is dan, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk. 

Voor de dossiers vermeld in controletabel 4B kan het OCMW nog de nodige formulieren 

indienen tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven. 

 

  



14 
 

BIJLAGE 5 

CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2016 

 

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.  

 
BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE 

 

Uitgaven OCMW Uitgaven POD MI Verschil 

€ 57 237,48 € 37 391,90 € 19 845,58 

 

Deze cijfers geven een vertekend beeld van de resultaten wegens het collectief inboeken van 

de gegevens. Hierdoor is het onmogelijk om aan de hand van het grootboek na te gaan wat 

de tussenkomsten per cliënt waren en of deze allemaal in functie van het fonds werden 

toegekend. Het grote verschil is meer dan waarschijnlijk te wijten aan zaken die geen 

verband houden met het fonds maar niettemin toch ingeboekt werden op het 

rekeningnummer van het fonds. 

 

CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN 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 227 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef 

van tien 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 steeds nageleefd door uw OCMW:  

 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;  
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 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.  

 

CONCLUSIES 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd een te veel ontvangen toelage van € 210 vastgesteld. Dit 

bedrag zal door onze administratie teruggevorderd worden op de volgende subsidie die u zal 

worden toegekend.  
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BIJLAGE 6 

CONTROLE VAN HET FONDS VOOR PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING EN VAN DE 

SPECIFIEKE MAATREGEL VOOR KINDERARMOEDE – JAAR 2016 

 

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.  

 

ALGEMENE ANALYSE VAN DE AANWENDING VAN HET FONDS 

 

 Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: € 4 072,00 (activiteiten) + 
€ 2 714,00 (kinderarmoede) + € 6 786,00 (SALK). Deze bedragen werden volledig 

gebruikt. 

 Bij betalingen rechtstreeks aan de cliënt dient er ook een bewijs van betaling van de 

activiteit worden opgenomen. De subsidie is immers bedoeld ter ondersteuning van 

deze activiteiten. 

 De middelen van het fonds dienen niet ter zuivering van de schuldenlast van uw 
cliënten maar voor hun daadwerkelijke deelname aan bepaalde activiteiten die hun 

gezien hun beperkte inkomen worden ontzegd.  

 Hierbij dient de nadruk te liggen op het sociale en maatschappelijke aspect van de 

activiteiten. Individuele feesten zoals een doopfeest, communie, verjaardag, … komen 

dus niet in aanmerking voor betoelaging. 

 

BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE 

 

Controlejaar 
Effectieve 

Uitgaven OCMW 

Effectieve 

Terugvorderingen 

OCMW 

Subsidies 

aanvaard door de 

cel DSO van de 

POD MI 

subsidies aanvaard 

na de inspectie 

2016 € 13 948,17 € 0,00 € 13 572,00 € 13 572,00 

 

Er zal geen terugvordering plaatsvinden op basis van de boekhoudkundige controle. 

 

CONTROLE VAN DE BEWIJSSTUKKEN 
Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

Tien effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken).  

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

6A. 

 

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

Vijf effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken).  

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

6B. 

 

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

van € 794,94 
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Voor dit bedrag zal u binnenkort een vordering tot terugbetaling ontvangen van onze dienst 

“Budget”.  
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BIJLAGE 7 

CONTROLE VAN  HET SOCIAAL FONDS VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT – JAAR 2016 

 

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.  

 
CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN 

 

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 één 

voltijds equivalent (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 1 VTE ingevoerd.  

 

Personeelskostentabel 

In controletabel 7A vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze controle per 

personeelslid toegewezen aan dit fonds.  

 

Financieel resultaat van de personeelskosten  

Ontvangen subsidies voor de personeelskosten: € 47 552,09 
Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 47 552,09 

Terug te vorderen verschil: € 0,00 

 

CONTROLE VAN DE TUSSENKOMSTEN 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 5 623,53 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. 
 

  OCMW Uniek verslag 

Uitgaven € 8 467,97 € 4 472,57 

Ontvangsten € 0,00 € 0,00 

Netto € 8 467,97 € 4 472,57 

Verschil € 3 995,40 

 
De cijfers uit de OCMW-boekhouding zijn gemengd met andere bedragen die geen 

betrekking hebben op het energiefonds. De exacte aard van deze bedragen is niet vast te 

stellen wegens gebruik van collectieve boekingen. 

 
Het OCMW houdt wel een afzonderlijke lijst bij met de tussenkomsten, dit bedrag komt 

exact overeen met de aangifte in het Uniek Jaarverslag. De controle gebeurde dan ook op 

basis van deze gegevens. 
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Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
24 dossiers van financiële steun werden door het OCMW aangegeven voor een 

tegemoetkomingsbedrag van € 4 472,57  

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  
Voor de gecontroleerde periode werd er geen enkel dossier met preventieve acties 

aangegeven.  

 

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. 
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BIJLAGE 8 

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015-2016 

 

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus: 

 De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft (feedbackcode 

1, 2, 3 en 4 toegekend) en terecht werden verstuurd door de POD MI. 

 De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft 
(feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd door de 

POD MI. 

 

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende feedbackcodes 

corresponderen met de realiteit. 

 

ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN 

 

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2016 werden 

gecontroleerd. 

 

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met 

 Feedbackcode 1 ‘de formulieren zullen binnen de 30 dagen bezorgd worden’: er werd 

nagegaan of deze knipperlichten intussen al dan niet werden opgelost en zo niet, 

werd de reden van niet verwerking nagegaan. 

 Feedbackcode 2 ‘terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren bezorgd 

worden’: er werd nagegaan of er wel degelijk een terugvordering werd beslist en 

geboekt door het OCMW. 

 Feedbackcode 3 ‘beslissing genomen tot gedeeltelijke of niet recuperatie’: de reden van niet 

of gedeeltelijke recuperatie wordt nagegaan. 

 Feedbackcode 4 ‘terugvordering ingediend voor de verkeerde periode’: er wordt nagegaan 
hoe de terugvordering werd doorgegeven en wat er fout gelopen is. 

 Voor de  knipperlichten met feedbackcode 110 tot 190 werd aan de hand van 

bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren. 

 

De resultaten per gecontroleerd knipperlicht vindt u in controletabel 8 van dit verslag. 

 

CONCLUSIE 

 

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds 

correct waren en dat er voor meerdere knipperlichten nog geen code werd toegekend door 
uw OCMW. Dit kan erop wijzen dat: 

 De feedbackcodes verkeerd werden geïnterpreteerd of toegepast door uw 

medewerkers. 

 De formulieren voor het aanvragen van subsidies foutief worden ingevuld door uw 

medewerkers. 

 Er weinig of geen opvolging is van de KSZ-stromen door uw medewerkers. 

 Er weinig of geen opvolging is van de knipperlichten die maandelijks naar uw 

Centrum worden verzonden. 

 Er geen opvolging is van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar uw Centrum worden 
verstuurd. 
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Voor bepaalde dossiers wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht 

geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor het formulier met 

knipperlicht wordt dus ingehouden. Indien er in deze dossiers nog recht is op subsidies 

dienen de formulieren conform de richtlijnen in controletabel 8 opnieuw ingediend te 

worden om de resterende toelage te ontvangen. 

 

Deze rechtzettingen dienen te gebeuren binnen de 3 maand na ontvangst van het rapport. 

Daarna is het niet meer mogelijk om nog formulieren D1 (wet 02/04/1965) of formulieren B 

(wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode 2015 - 2016 in te dienen. De POD MI 

sluit de deze jaren immers af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij 

veroordelingen bij vonnis. 
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